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 المقــدمـــــــة
 

 هلل الرحمن الرحيمبسم ا
احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف وأبلغ من نطق بالضاد من 

 وبعد ،،. صحبه أمجعني ولد آدم وعلى آله و 
فهذه دراسة حنوية تناولت فيها التنبيهات اليت أوردها الشيخ حممد الدمياطي، 

شيخ عبد اهلل بن هـ يف حاشيته على شرح ال7821الشهري باخلضري،املتوىف سنة 
 .هـ167عبد الرمحن ابن عقيل ، املتوىف سنة 

 
 :وطريقة معاجلة هذه التنبيهات كانت كاآليت 

قمت جبمع هذه التنبيهات من حاشية اخلضري على ابن عقيل ،خاصة  - أولا 
 .التنبيهات اليت متثل قيمة حنوية، واليت هي يف حاجة إىل مناقشة وحتليل وبيان 

 . وضع عنوان مناسب لكل تنبيه على حدة قمت ب  - ثانياا 
، مث شرح أول باإلتيان برأي ابن مالك  –غالبا  –عاجلت هذه التنبيهات  –ثالثاا 

، ا إياه ، مبينا موقف اجلمهور منهمث التنبيه الذي أورده اخلضري ، مناقش ابن عقيل،
        يح مؤيداواملوافقني له، واملعارضني إياه ، مرجحا يف النهاية ما يستحق الرتج

 . ذلك بالدليل ما أمكن 
 .وقد رتبت هذه التنبيهات حسـب ورودها يف احلاشـية 

أن أكون قد وفقت يف معاجلة هذه التنبيهات ، راجيا العلي القدير سل  اهلل ألوإين 
 .وجيعل خري أعمالنا خواتيمها ، إنه مسيع جميب  ، منه سبحانه أن ينفع هبا
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 . الطائية" ذات" -4
 

الفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم :الطائية فقا  " ذات " لـ ابن عقيل  عرض
حكى الشيخ هباء الدين يعرهبا ، كما  وبعضهم  " ذوات "رفعا ونصبا وجرا ، مثل 

 . (8)أن إعراهبا كإعراب مجع املؤنث السامل (7)بن النحاس
 : املوطن يتضمن أمرين  وقد أورد اخلضري تنبيًها يف هذا 

إذا أعربتا وجب ( وذوات ( ذات )أن  –ما ذكره صاحب التصريح  -:  أحدمها 
جاءين ذاٌت قامت ، : تنوينهما لعدم اإلضافة خبالف اليت مبعىن صاحب ، فتقو  

جاءين : ورأيت ذاتًا قامت ، ومررت بذاٍت قامت، باحلركات الثالث ، وتقو  
ن ، ورأيت ذواٍت قمن ومررت بذواٍت قمن ، بالكسرة مع ذواٌت قمن بالرفع والتنوي

 .  (3)التنوين جرا ونصبا
ذوان : ثبوت النون ، فيقا  ( ذو)ومجع ( ذات)و( ذو)أن القياس يف تثنية : الثاين 

 .قمن ، وذوون قاموا ، وذواتان قامتا ؛ لعدم اإلضافة 
بغري النون ( ذو)ومجع ( ذات)و ( ذو)وبناًء عليه فإن ما ورد يف ابن عقيل من تثنية 

 .يكون على غري القياس 

                                                 
هو أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي أبو جعفر النحوي املصري له مصنفات   (7)

ة بغي)هجرية 332إعراب القرآن ومعاين القرآن  والكايف يف العربية  ، تويف سنة : كثرية منها 
 (7/368الوعاة 

  7/743شرح ابن عقيل  (8)
 7/732التصريح  (3)
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ومع أنه على غري القياس ، وهو يف مجيع النسخ بغري النون ، إال أنه مل خيطئه ، 
لكنها يف مجيع النسخ : ولكنه طلب النظر يف علته ، حيث قا  الشيخ اخلضري 

 . (7)حمذوفة ، ومل  أر من نبه عليه فلينظر ما وجهه
ثبوت ( ذو)ومجع ( ذات)و( ذو)ضري من أن األصل يف تثنية و ما تنبه إليه اخل

النون قد تنبه إليه من قبل الشيخ يس يف حاشيته على شرح الفاكهي لقطر الندى 
 ،ذوان : مث الظاهر أن كال التثنية ومجع املذكر خيتم بالنون ، فيقا  : "وهذا نصه 

 (8)." وذواتني ، وذوون ، وذوين ،وذوين  ،ذواتان 
بغية  -فيما بني يدي من كتب –الطائية ( ذو )عت كالم النحويني عن وقد تتب

 –الوقوف على علة ثبوت النون فلم أر أحدا منهم قد بني العلة من ذلك ولعلها 
مضافات يف املعىن إىل األفعا  ، ومن مث ( ذوات)و( ذووا)و( ذو)أن  -واهلل أعلم

 .مبعىن صاحب ( وذ)حذفت النون كما حذفت من أجل اإلضافة اللفظية يف 
               
 .حذف المجرور وإدخال الجار على معموله -1

، مبينا أن بعض العرب يعرهبا مطلقااملوصولة وإعراهبا ، ( أي)عرض ابن عقيل لبناء 
هم أشدُّ على لَننزِعنَّ ِمْن كلِّ شيعٍة أيَّ مث  :مستدال على ذلك بقراءة بعضهم 

 :وبقو  غسان بن وعلة   بالنصب،   ( 3)الرمحِن ِعتِّيا
   (4) هم أفضل الك                فسلم على أيِ إذا ما لقيت بين م       

                                                 
 7/17حاشية اخلضري   (1)
 7/877حاشية على شرح الفاكهي لقطر الندى  (2)
 من سورة مرمي 67من اآلية  (3)
واملغين  874، 741/ 3وشرح املفصل 8/177من املتقارب وهو يف اإلنصاف  البيت (4)

7/78 
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 ."أيهم"حيث روي جبر 
مطلقا ،هو مذهب اخلليل ويونس، وأهنما ( أي)أن القو  بإعراب : وذكر اخلضري 

عو  مث اختلفوا يف مف خرب،( أشد)تلوال اآلية بلهنا  استفهامية ، وأهنا مبتدأ و
لننزعن الفريق الذي : هي صفة ملعموله احملذوف والتقدير : ، فقا  اخلليل (ننزع)

عن ( ننزع)هو اجلملة ، وعلقت : ، وقا  يونس  (1)"أيهم أشد" يقا  فيهم
 . (3)"لنعلم أي احلزبني أحصى : " ، كما يف قوله (2)العمل

ذهب مجهور  بلن التعليق خاص بلفعا  القلوب، ومبا: ورد اخلضري أقواهلم 
املوصولة إذا أضيفت وحذف صدر صلتها بنيت على ( أي)النحويني إىل أن 

يعجبين أيهم قائم ، ورأيت أيهم قائم ، ومررت بليهم قائم ، وعليه : الضم، فتقو  
، بالضم   (4)مث لَننزِعنَّ ِمْن كلِّ شيعٍة أيَّهم أشدُّ على الرمحِن ِعتِّيا: قوله تعاىل 

 . (5 )أيُّهم هو أشد: ية والتقدير يف اآل
  (6)إذا ما لقيـَت بنــي مـــــالٍك       َفَسلِّْم علـى أيُـّهم أْفَضل  : وقو  غسان بن وعلة  

                                                 
 8/377الكتاب  (1)
 8/444تاب الك (2)
 من سورة الكهف  78من اآلية  (3)
 7/766وشرح األمشوين  7/737والتصريح  7/77واملغين  8/444الكتاب  ( (4)
 من سورة مرمي 67من اآلية  ( (5)
واملغين  874، 741/ 3وشرح املفصل 8/177البيت من املتقارب وهو يف اإلنصاف  (6)

7/78 
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وحروف اجلر ال تعلق ، وال جيوز : ) يقو  ابن هشام ( أيُّ )حيث روي بضم 

  (1 )(.حذف اجملرور ودخو  اجلار على معمو  صلته، وال يستلنف ما بعد اجلار
يف البيت ال تصلح أن تكون استفهامية ، كما ( أي )أن : ويعين ابن هشام بذلك 

زعموا ، وذلك ألن حرف اجلار ال يعلق عن العمل ، وال يصح أن يقدر على 
المتناع حذف اجملرور وإدخا  اجلار على ( أيهم أفضل: ) شخص مقو  فيه 

 .معمو  صلته بال ضرورة 
ما ليلى بنام " ،  "ما هي بنعم الولد :" كذلك يف حنو وإمنا قدروا  : ) قا  اخلضري 

فتعني أهنا موصولة ( أي )لضرورة أن الفعل ال يصلح للجر ، خبالف " صاحبه 
والنصب يف اآلية ، واجلر يف ( أي)ومبنية ، وبذلك يرد على ثعلب املنكر ملوصولية 

  ( 2)(البيت شاذان ،ال حيتج هبما يف اإلعراب 
 : رد اخلضري يف هذا املوطن تنبيها  نصه وبناء على هذا أو 

  (3)كمن نرجو يهب: ..............يؤخذ مما ذكر عن املغين انه ال جيوز يف قوله 
ألن اجلملة صاحلة للجر لقصد لفظها فال ضرورة " من نرجو : " كقولك: أن يقدر

ل صلته ب حلذف اجملرور وإدخا  اجلار على معموله ، كما ال يدخل على معمو 
   (7)، وحنوه (4)كهذا اللفظ،  ومثله كاستقم: جلملة نفسها جمرورة بالكاف أيا

                                                 
  7/736وحاشية يس على الصريح  7/78املغين  -7
 7/24حاشية اخلضري  -8
 يف عائد متصل أن انتصب      بفعل أو وصف كمن نرجو يهب : جزء من بيت األلفية  -3

 دهم كثري منجلي إن صلح الباقي لوصل مكمل      واحلذف عن                 : وقبله 
 7/24حاشية اخلضري  -4
 سم فعل مث حرف الكلم  ا   كاستقم    مفيد   لفظ  كالمنا:  من بيت األلفية  -7
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 .امتناع تقديم الخبر -4
 

ملا كان املبتدأ عامال يف اخلرب حق له أن يتقدم كما تتقدم سائر العوامل على 
معموالهتا ، السيما عامل ال يتصرف ، ومقتضى ذلك التزام تلخري اخلرب ، لكن 

ه  بالفعل يف كونه مسندا ، ولشبه املبتدأ بالفاعل يف كونه مسندا أجيز تقدميه لشبه
إليه ، إال أن جواز تقدميه مشروط بشروط مذكورة يف كتاب النحو وإال وجب 

 . (7)تلخريه
غري ما ذكره ابن عقيل  -ولكن الشيخ اخلضري نبه  إىل أن هناك مواضع أخرى  

جيب فيها   -يليت ذكره فيا بعـد يف شرحه ملا أورده ابن مالك يف ألفيته ، كما س
 : تلخري اخلرب وهي 

ومثلها :) الذي يلتيين فله درهم ، يقو  اخلضري : اخلرب املقرون بالفاء حنو :  أول
ويعين  (8)(اخلرب املقرون بالفاء كالذي يلتيين فله درهم ، لشبهه جواب الشرط  

رط ؛ فلم جيز تقدميه ، اخلضري بذلك أن السبب يف اقرتانه بالفاء شبهه جبواب الش
 .كما ال جيوز تقدمي جواب الشرط 

، ولعل العلة من عدم  (3)ما زيد بقائم:اخلرب املقرون بالباء الزائدة ، حنو  :ثانيا 
فيفهم أن ( ما)جواز تقدمي اخلرب أنه لو قدم المتنعت الباء، وقد ال يسمع املخاطب 

 . ه الباء فيفهم أنه نفيالكالم موجب ؛ ومن هنا جيب تلخري اخلرب حىت تلحق
 . (4)زيد اضربه: اخلرب الطليب حنو  :ثالثا 

                                                 
 7/876شرح التسهيل البن مالك  -7
 7/743حاشية اخلضري  -8
 املرجع السابق نفسه والصفحة نفسها  -3
 7/878وأوضح املسالك  7/743حاشية اخلضري  -4
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مجلة ( زيد)لى التقدمي أن ولعل العلة من عدم جواز التقدمي أنه رمبا يتوهم ع

 .اضربه زيد : ، والتقديرمستقلة
إذا جعل " ما رأيته مذ أو منذ يومني: "حنو( منذ)و( مذ)املخرب به عن  :الرابع 

، وملا كانتا  (7)أمد انقطاع الرؤية يومان: فهما معىن ، إذ املعىن مبتدأين لتعري
من أهنما نكرتان  (8)معرفتني يف املعىن أفصح اخلضري عما قاله الشيخ يس

أهنما نكرة ال حتتاج ملسوغ ، وهي مذ ومنذ مراده إهنما نكرة يف : فقو  يس:)بقوله
 . (3)(اللفظ 

استدرك  -مخسة وجب فيها تلخري اخلربوقد نص ابن مالك يف ألفيته على مواضع 
 : وهي  -اخلضري تنبيهاته السابقة عليها 

أن يكون كل من املبتدأ واخلرب معرفة أو نكرة صاحلة جلعلها مبتدأ ، وال :  األول
وأفضل من زيد أفضل من عمرو ، فال " زيد أخوك : " مبني للمبتدأ من اخلرب حنو 

أخوك زيد ، وأفضل من : نك لو قدمته فقلت جيوز تقدمي اخلرب يف هذا وحنوه ؛ أل
عمرو أفضل من زيد لكان  املقدم مبتدأ ، وأنت تريد أن يكون خربا من غري  دليل 

أبو يوسف : يد  عليه، فان وجد دليل يد  على أن املقدم خرب جاز ، كقولك 
ألنه معلوم أن املراد تشبيه أيب  ( أبو حنيفة)أبو حنيفة ، فيجوز تقدميه ، وهو 

 : ، ومنه قو  الفرزدق  (4)يوسف  بليب حنيفة ال العكس

                                                 
 7/743حاشية اخلضري  -7
 7/714حاشية يس على التصريح  -8
 7/743حاشية اخلضري  -3
  7/871شرح ابن عقيل  -4
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  (7)بنونا بنو أبنائنا وبناتنــــا                   بنوهن أبناء الرجا  األباعد
مبتدأ مؤخر الن املراد احلكم على بين ( بنو أبنائنا)خرب مقدم ، و( بنونا:)فقوله 

 .بلهنم كبين أبنائهم أبنائهم بلهنم كبنيهم وليس املراد احلكم على بنيهم 
( قام)زيد قام ، فـ: أن يكون اخلرب فعال رافعا لضمري املبتدأ مسترتا ، حنو : الثاني 

وال جيوز التقدمي؛ الن تقدميه يوهم كون اجلملة مركبة ( زيد)وفاعله املقدر خرب عن 
: من فعل وفاعل ، فلو برز فاعل الفعل جازا التقدمي كقولك يف  الزيدون قاموا 

خربا مقدما ، وال مينع من ذلك احتما   ( قاموا)وا الزيدون ، على أن يكون قام
أكلوين الرباغيث ، الن تقدمي اخلرب أكثر يف الكالم من تلك اللغة : كونه على لغة 

 (8).واحلمل على األكثر راجح
ما : حنو( إال) إمنا زيد قائم ،أو بـ: ، حنو( إمنا) أن يكون اخلرب حمصورا بـ:الثالث 

يف املثالني لئال ينعكس املعىن ، ( زيد)د إال قائم، وإمنا امتنع تقدمي اخلرب على زي
املوصوف وانتفاءه عن غريه مع أن املراد حصره ( زيد)فيفيد حصر صفة القيام يف 

 . ((3)يف صفة القيام أي ليس له صفة غريه ، وأما كون غريه قائما أوال فشيء آخر
 :يف قو  الكميت بن زيد  شذوذا( إال)وقد جاء التقدمي مع 

َعّو   
 
  ((4)فيا رب  هل إال بك النصر  ي رََتى                عليهم وهْل إال عليك امل

                                                 
وينظر يف شرح املفصل والتصريح  7/444بيت من الطويل وهو للفرزدق يف خزانة األدب ال -7
 7/748واهلمع  7/713
وشرح  8/47وارتشاف الضرب  7/872وينظر شرح التسهيل  7/877شرح ابن عقيل  -8

 7/874األمشوين 
 7/748وحاشية اخلضري 7/842ينظر أوضح املسالك  -3
 778وتلخيص الشواهد ص  7/737ناعة اإلعراب البيت من الطويل وهو يف سر ص -4

 7/748واهلمع  7/874وشرح األمشوين  7/713والتصريح 
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لزيد قائم ،فال : أن يكون خربا ملبتدأ قد دخلت عليهم الم االبتداء ، حنو  :الرابع 

به يؤكد  قائم لزيد ، وذلك الن اقرتاهنا: جيوز تقدمي اخلرب على الالم ، فال تقو 
االهتمام بلولويته ، وتقدم اخلرب مناف لذلك فمنع، وألجل استحقاقها للتصدير 

علمت لزيد كرمي ، فإن وقع ما يوهم : امتنع تلثري مصحوهبا بلفعا  القلوب يف حنو 
، مبتدأ بينها وبني مصحوهبا الظاهرتقدمي خرب مصحوهبا حكم بزيادهتا ، أو بتقدير 

 : كقو  الشاعر 
 (7)ايل ألنَت وَمْن جريٌر خال ه                 ينِل العالَء وي كرم  األخواال خ       

زائدة ، ولك أن َتعلها الم ابتداء داخلة على ( ألنت)فلك أن َتعل الالم من قوله 
 . (8)خايل هلو أنت: كلنه قا  ( أنت) مبتدأ خربه 

مؤكد هبا وحذف وزيادهتا أوىل ألن مصحوب الم االبتداء : )و يقو  ابن مالك
 (3)(املؤكد مناف لتوكيده 

من يل : اء االستفهام حنو أن يكون املبتدأ له صدر الكالم ، كلمس :الخامس 
حا  ، وال جيوز تقدمي اخلرب على ( منجدا)خرب، و(يل )مبتدأ و ( من)؟ فـمنجدا

 : يل من منجدا ؟  وإىل املواضع اخلمسة أشار ابن مالك بقوله : ،  فال تقو  (من)
  (4)واألصل  يف األخباِر أْن ت ؤخرَا         وجوزوا التقدمَي إذ ال ضررا
 فامنعه حني يســــتوي اجلزءان        عرفًا ونكرًا عادمـْي بـــياِن  

                                                 
والتصريح  321البيت مل أهتد لقائله وهو من الكامل ورد يف سر صناعة اإلعراب ص  -7
 7/877وشرح األمشوين  7/383وخزانة األدب  7/714
  7/877وين وشرح األمش 7/877ينظر شرح التسهيل البن مالك  -8
  7/877شرح التسهيل البن مالك   -3
 27ينظر شرح ابن ناظم على ألفية ابن مالك ص  -4
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 كذا إذا مالفعل  كان اخلبــــــرا          أو ق ِصَد استعــمال ه مْنحــِصرَا 
 زم الصدر كمن يل منجدا أو كان مسند الذي الم ابتداء       أو ال

 
 .(كان ) استعمالت   -1

 
 -ما يكتفى مبرفوعه كقوله  :ناقصة وتامة ، واملراد بالتام ( كان)تستعمل     

وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة   :تعاىل
إن وجد ذو عسرة ، : ، أي  (7)

كان حقا و  : ما ال يكتفى مبرفوعه بل حيتاج معه إىل املنصوب حنو : وبالناقص 
علينا نصر املؤمنني 

 : التامة معان( كان ) ، ولـ  (8) 
 .ما شاء اهلل كان : ، حنو ( حدث)أن تكون مبعىن : أحدها 
 .وإن كان ذو عسرة  : ، حنو ( وجد)أو (  حضر)أن تكون مبعىن : الثاين 

 .إذا كفله ( كان فالن الصيب : )، حنو ( كفل)أن تكون مبعىن : الثالث 
 . (3)إذا غزله( كان فالن الصوف : ) ، حنو ( غز  )أن تكون مبعىن : الرابع 

 : ومتامها أشار ابن مالك بقوله ( كان )وإىل نقصان 
  (4)وما سواه ناقٌص والنقص  يف          فتئ ليس مازا  دائما ق ِفـــي

تمل وقد أورد اخلضري تنبيها يف هذا املوطن مشريا فيه إىل أن هناك من األمثلة ما حي
( كان زيد قائما: )ومن ذلك، كما حيتمل أيضا نقصاهنا ، ( كان)فيها متام 

 كان )حاال ، خبالف ( قائما )لك يعرب حتتمل معىن التمام ؛ وبناء على ذ( كان)فـ
                                                 

 من سورة البقرة  824من اآلية  -7
 من سورة الروم 41من اآلية  -8
 836/ 7شرح األمشوين  -3
 871/ 7شرح ابن عقيل  -4
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فان كان فيه ناقصة ال غري ، وذلك ألن احلا  ال تليت معرفة ، إال أن ( زيد أخاك 

 . (7)مفعو ( أخاك)ئذ تامة ، وفتكون حين( كفل)مبعىن ( كان)َتعل 
، وزاد اخلضري أنه  (8)وهذا التنبيه أحد التنبيهات اليت ذكرها األمشوين يف هذا الباب

لنفس العلة السابقة ، وهي أن احلا  ال ( وكونك إياه : )يتعني النقص أيضا يف حنو 
فالفعل حا  ، فلما حذف ( وكونك تفعله : )تليت معرفة إال أن جيعل األصل 

 .   (3)نفصل الضمريا
 .وأخواتها( كان)زيادة  -5

 
من خال  تنبيهه على أمور، وذلك بعد عرضه ( كان)ذكر اخلضري زيادة أخوات 

 :حيث قا  ( كان)قو  ابن مالك يف ألفيته لزيادة 
  (4)وقد تزاد كان فـــــي حشـــٍو كمـــــا                  كان أصَح علَم َمْن تقدما  

يل أن ابن عصفور قد جوز زيادهتا بني الشيئني املتالزمني ، كاملبتدأ ويرى ابن عق
مل يوجد كان مثلك ، : زيد كان قائم ، والفعل ومرفوعه ، حنو : واخلرب ، حنو

: جاء الذي كان أكرمته ، والصفة واملوصوف ، حنو : والصلة واملوصو  ، حنو 
 .مررت برجل كان قائم 

                                                 
هد ص ينظر تلخيص الشوانسبه ابن هشام يف األمشوين للفارسي ومل أقف عليه يف كتبه ،  -7

   847/ 7وشرح األمشوين  878
 831/ 7شرح األمشوين  -8
 718/ 7حاشية اخلضري  -3
 7/866وشرح ابن عقيل  77ينظر شرح الناظم على ألفية ابن مالك ص -4
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وقـد تزاد كان فـــــــي حشو         :  ك وهذا أيضا يفهم من قو  ابن مال
..................... 

ما كان أصح علم : وفعل التعجب ، حنو ( ما)أما قياس زيادهتا فتقاس زيادهتا بني 
من تقدما ، وال تزاد يف غريه إال مساًعا ، وقد مسعت زيادهتا بني الفعل ومرفوعه ،  

الكملة من بين عبس مل يوجد كان  ولدت فاطمة بنت اخلرشب األمنارية: كقوهلم 
 .(7)أفضل منهم 

 : وقد مسع أيضا زيادهتا بني الصفة واملوصوف ، كقو  الفرزدق 
  (8)فكيف إذا مررَت بــــــداِر قوٍم             وجرياٍن لنا كانوا كرامِ 

 : وشذ زيادهتا بني حرف اجلر وجمروره ، كقوله 
ُ  بين أيب بكٍر َتَسامى            (3)على كاَن املسومِة العرابِ         سراَة

 : وبعد هذا نعود ملا نبه إليه اخلضري يف هذا املوطن ، حيث نبه على أمور ثالثة 
يفهم منه أن غريها من أخواهتا ال يزاد ، ( كان ) أن ختصيص احلكم بـ: أحدها 

 ، روى" ما أصبح أبردها وما أمسى أدفلها : " وهو كذلك إال ما شذ من قوهلم 
 . (4)ذلك الكوفيون

 

                                                 
وشرح  76/ 7وقطر الندى حباشية على شرح الفاكهي  861/ 7ينظر شرح ابن عقيل  -7

 7/832األمشوين 
 776/ 4وهو من الوافر، ينظر البيت يف املقتضب  8/874ديوان الفرزدق البيت يف  -8

   7/844وشرح األمشوين  878وتلخيص الشواهد ص  722واألزهية ص 
 878البيت مل أهتد إىل قائله وهو من الوافر ، ينظر البيت يف تلخيص الشواهد ص  -3

 و غريها 784/ 7واهلمع  7/778ريح والتص
  7/776وحاشية اخلضري  874/ 7 ينظر شرح األمشوين -4
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 : يف قوله (7)"و أمسى"أصبح " أن أبا علي الفارسي  أجاز زيادة : الثاين 

  (8)عدو  عينــــــيك وشانيـهمـا              أصبح مشغـــــوٌ  مبشغــو ِ     
 (3)أعاذ   ق ويل ما هويِت فلوِّيب              كثريا أرى أْمَسى لديك ذنويب : وقوله 

، وهذا الرأي نسبه (4)أن بعضهم أجاز زيادة سائرها إذا مل ينقص املعىن: الثالث 
وخالفا ملن أجاز زيادة أفعا  هذا الباب إذا مل : ) أبو حيان للفراء حيث قا  

 (7)(ينقص املعىن وهو الفراء 
وهذا التنبيه أحد التنبيهات اليت ذكرها األمشوين يف  شرحه على ألفيه ابن مالك ، 

 . خلضراوي بنصه دون اإلشارة إىل ذلك من قريب أو من بعيد نقله عنه ا
 

 .الفصل بين الصلة ومعمولها بأجنبي -6
يف ( عسى)أورد اخلضري يف باب أفعا  املقاربة تنبيها مينع فيه كون الظاهر اسم 

ومعموهلا " يضرب"وهي "  أن"، وذلك لئال يفصل بني صلة "أن يضرب زيد عمرا"

                                                 

نسبه ابن هشام واألمشوين للفارسي ، ومل أقف عليه يف كنبه، ينظر تلخيص الشواهد  -7
  7/847، وشرح األمشوين 878ص

/ 7، واهلمع  878البيت مل أهتد لقائله وهو من السريع ، ينظر يف تلخيص الشواهد ص  -8
 باغضها:  ، واملراد بشانيها 847/ 7وشرح األمشوين  784

وهو من السريع ، ينظر يف  872،  878البيت للنمر بن تولب يف تلخيص الشواهد ص -3
   7/848وشرح األمشوين  784/ 7واهلمع  878تلخيص الشواهد ص 

 7/771حاشية اخلضري  -4
 8/76ارتشاف الضرب  -7
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؛ ذلك أن املوصو  البد له من صلة ، وهذه الصلة  " يدز "بلجنيب وهو"عمرا"وهو
أن تتلخر عنه فال جيوز تقدميها والشيء من أجزائها : يشرتط فيها شروط منها 

والصلة كعجزها ، فحقيق أن  على املوصو  ، ألن املوصو  كصدر الكلمة ،
، وال تتقدم الصلة وال شيء يتعلق هبا ، فإن جاء ما ظاهره ذلك فهو يتصال

 : ، حنو قوله تعاىل (7)و مؤ 
  وكانوا فيه من الزاهدين

 : وقو  العجاج  (8) 
ـــدا                 كان جزائي بالعصا أن أ ْجَلدا  (3)ربيــْــت ه حىت إذا تعــــمَّ

وكانوا فيه من الزاهدين  : تعاىل  -من قوله ( فيه)فظاهر 
أنه من صلة  

 : يف قو  العجاج " بالعصا"ن فيه ، وظاهرمن الزاهدي: ، كلنه قا  " الزاهدين"
 كان جزائي بالعصا أن أ ْجَلدا ....................................          

،  (7)وتلويل ذلك عند املربد  (4)أن أجلد بالعصا: كلنه قا  ( أن )أنه من صلة 
عصا ، أعين فيه ، وأعين بال: ، أنه على إضمار فعل ، كلنه قا   (6)وابن عصفور

ال يتعدى حبرف اجلر ومن مث فحرف اجلر يف ذلك (أعين )ورد هذا التلويل بان 
زاهدين فيه من : وأمثاله متعلق مبحذوف تد  عليه الصلة ، والتقدير يف اآلية 

  (1)الزاهدين
                                                 

 7/877وحاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الندى  7/838شرح التسهيل البن مالك  (7)
 من سورة يوسف  84من اآلية  (8)
 777/ 7وشرح املفصل  8/374واحملتسب  713الرجز يف ملحق ديوان العجاج ص  (3)

  713/ 8، 788، 7/22واهلمع 
  7/713شرح مجل الزجاجي البن عصفور  (4)
 87/ 7نقله عنه الشيخ يس يف حاشيته على شرح الفاكهي لقطر الندى  (7)
  721/ 7بن عصفور شرح مجل الزجاجي ال (6)
 7/877حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الندى  (1)
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، ويعىن بالفاصل (7)أن ال يفصل بينهما وبني املوصو  بفاصل أجنيب: ومنها

إال أن يكون الفاصل مجلة اعرتاض ، وهي ما كان فيه األجنيب ما ليس من الصلة ، 
 : تلكيد أو تبيني للصلة ، فمثا  التلكيد قو  جرير  -من اجلمل -
  (8)ذاَك الذي وأبيك تعرف  مالكــا              واحلقُّ يدفع  ترهاِت الباطلِ  

وصلته الن فيها تلكيدا للصلة " الذي " بني ( وأبيك )ففصل بالقسم الذي هو 
 (3)ذاك الذي تعرف مالكا حًقا : حىت كلنه قا  

ات جزاء سيئة مبثلها وترهقهم ذلةوالذين كسبوا السيئ :ومثا  التبيني قوله تعاىل 
 

" كسبوا " من كما  الصلة ، ألنه معطوف على " وترهقهم ذلة : " فقوله  (4)
 وفصل بني الصلة واملوصو    

من مبتدأ وخرب والباء زائدة يف اخلرب ألن  وهو مجلة" جزاء سيئة مبثلها : " بقوله 
ألن جزاء سيئة مبثلها من رهوق الذلة " وترهقهم ذلة : "فيها تلكيدا لقوله تعاىل 

 (7)هلم

                                                 
وشرح مجل الزجاجي البن  7/838وشرح التسهيل البن مالك  3/773املقتضب  -7

 7/726عصفور 
 -بالرفع–وهو من الكامل ورواية اخلصائص تعرف مالك  72البيت من ديوان جرير ص -8

 814، 7/22واهلمع  7/68املعرب و  7/336ينظر اخلصائص ( ذاك)على أنه خرب 
  7/726شرح مجل الزجاجي البن عصفور  -3
 من سورة يونس  81من اآلية  -4
   7/726شرح مجل الزجاجي  -7
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أال يفصل بينهما وبني معموهلا بفاصل أجنيب فان فصل بلجنيب كان شاذا  : ومنها 
 : كقوله 

  (7) مْعشــَـــٌر عنهم أذود  وأبغض  َمْن وضْعت  إيلَّ فيه           لســـــــاين
( فيه ) و( لساين )وقد فصل بني الصلة ومعموليها ومها ( أبغض ) متعلق بـ( إيل )فـ 

) وماعملت فيه لتعلقه باملضاف إىل املوصو  ، وهو ( وضعت ) وهو أجنيب من 
وأبغض من وصفت فيه لساين إىل  : أي ( لساين )واألصل تلخريه بعد ( أبغض 
من أفعا  املقاربة ، مبينا (  عسى)ا وقد عرض ابن مالك يف ألفيته لـ ، هذ(8)معشر

بلهنا إذا تقدم عليها اسم جاز أن  -من بني سائر أفعا  هذا الباب  -أهنا ختتص 
يضمر ما يعود على هذا االسم السابق ، وهذه لغة متيم ، وجاز َتريدها عن 

 : الضمري ، وهي لغة أهل احلجاز ، يقو  ابن مالك 
 (3)ردن عسى ، أو ارفع مضمرا           هبا ، إذا اسم قبلها قد ذ كرا وج

فعلى لغة متيم يكون يف " زيد عسى أن يقوم : " ومثل ابن عقيل لذلك بنحو 
( عسى) يف موضع نصب بـ( أن يقوم )، و(زيد)ضمري مسترت يعود على ( عسى )

وضع رفع يف م( أن يقوم  )، و( عسى ) وعلى لغة احلجاز ال ضمري يف 
 .(4)(عسى)بـ
 
 

                                                 
وحاشية يس  7/838البيت مل اهتد إىل قائله وهو من الوافر ، ينظر يف شرح التسهيل  \(7)

 7/22واهلمع  7/782على التصريح 
 7/877وحاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الندى  7/838ينظر شرح التسهيل  (8)
 7/374شرح ابن عقيل  (3)
 7/377شرح ابن عقيل  (4)
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عسى أن : تعاىل  -وما ذهب إليه اخلضري يف تنبيهه السابق نظّر له بقوله 

يْبعَثك رب ك مقاما حممودا 
يف ( عسى)ميتنع كون الظاهر اسم :  )حيث قا   (7) 

ومعموهلا ( يضرب)وهي ( أن)لئال يفصل بني صلة " عسى أن يضرب زيد عمرًا "
عسى أن يْبعَثك رب ك   :، ونظريه قوله تعاىل ( زيد) بلجنيب وهو( عمرًا)وهو 

على الظرفية أو غريها ، فإن جعل ( يبعثك ) بـ ( مقاما) نصب  مقاًما حمموًدا 
 (8)فتقوم مقاما جاز األمران : مصدرا حملذوف أي 

من اآلية الكرمية أربعة ( مقاما )إن يف نصب : وتوضيحا ملا قاله اخلضري أقو  
 :أوجه 

 .يبعثك يف مقام : أنه منصوب على الظرفية أي :  أحدها
أقيم من قربه : يقا  ( يقيمك)ألنه يف معىن ( يبعثك)أن ينتصب مبعىن : الثاين 

 .قعد جلوسا : وبعث منه ، فهو حنو 
 .يبعثك ذا مقام حممود : أنه منصوب على احلا  أي : الثالث 
 .مقاما فيقوم : أنه مصدر مؤكد وناصبه مقدر ، أي : الرابع 

على األوجه الثالثة دون الرابع يتعني فيها أن تكون تامة ، فتكون ( عسى ) و
( أن يبعثك)وما يف حيزها ، إذ لو كانت ناقصة على أن يكون ( أن )مسندة إىل 

الفصل بلجنيب بني : امسا مؤخرا ، لزم من ذلك حمذور وهو ( ربك)خربا مقدما ، و
على األوجه الثالثة األ و  منصوب بـ ( مقاما)صلة املوصو  ومعموهلا ، فان 

امسها كان أجنبيا عن الصلة فال ( ربك)فإذا جعلت ( أن)وهو صلة لــ( يبعثك)
يفصل به ، وإذا جعلته فاعال مل يكن أجنبيا فال يباىل بالفصل به ، وأما على الوجه 

                                                 
 من سورة اإلسراء 17من اآلية  -7
 7/782حاشية اخلضري  -8
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( مقاما)ن الرابع فيجوز أن تكون التامة والناقصة بالتقدمي والتلخري ؛ لعدم احملذور أل
 . (7)معمو  لغري الصلة 

وهذا التنبيه الذي ذكره اخلضري أحد التنبيهات اليت ذكرها األمشوين يف هذا 
 .  (8)الباب

 
 .إلحاق ضرب بأفعال القلوب  -7

 
على ثالثة  قبل أن نذكر تنبيه اخلضري يف هذا الباب البد أن نبني أن أفعا  القلوب

 : أنواع 
، رأى: ك مخسة منها يف ألفيته وهي يقينا ، وقد ذكر ابن مالما يفيد اخلرب : األو  

 .وعلم ، ووجد ، ودرى ، وتعلم 
خا  ، : بن مالك منها مثانية ما يفيد فيه رجحان اليقني ، وقد ذكر ا: الثاين 

 .وجعل ، وهب : ، وحسب ، وزعم ، وعّد ، وحجا وظن
صريت : كقولك( صري)ما يفيد فيه حتويل صاحبه إليه ومن هذا النوع : الثالث 

 .زيدا صديقك 
 

 : وإىل األنواع الثالثة أشار ابن مالك بقوله 
 انصب بفعل القلب جزئي ابتدأ         أعين رأى ، خا  علمت وجدا 

 ظن حسبت وزعمــت مـع عد          حجا ، درى وجعل الذي كاعتقدا 
 

                                                 
  477/ 4والدر املصون  13/ 6تنظر هذه األوجه مفصلة يف البحر احمليط  (1)
 7/866شرح االمشوين  (2)
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  (7)رباوهب ، تعلم واليت كصريا            أيضا هبا انصب مبتدأ وخ

 
وقد أورد اخلضري يف هذا الباب تنبيها مضمونه أن بعض النحويني عّد الفعل 

َضَرَب اهلل  َمَثال عبًدا   : من قوله تعاىل ( مثال)العامل يف ( ضرب)
 ،و(8) 

واْضِرْب هلم َمَثال أْصحاَب القريِة 
مفعو  أو  ،  ( مثال)من أفعا  التصيري،  فـ (3) 

نبذ فريق  : ، كقوله تعاىل (نبذ) ، أو عكسه ، وكذا الفعل وما بعده مفعو  ثاين
من أهل الكتاب كتاب اهلل وراء ظهورهم 

مفعو  أو  ، ( كتاب اهلل )،  فـ(4) 
؛ ألن الظرف جيب احتواؤه على ( نبذ ) مفعو  ثان ، ال ظرفا لـ( وراء ظهورهم)و

 :، وقد ر د هذا الرأي من وجوه  (7)الفاعل
الصبان واخلضراوي عن الروداين من أنه ليس شرطا احتواء الظرف مانقله : األو  

دعوت اهلل يف : على فاعل عامله ، وذلك ألن الظرف تارة حيوي الفاعل ، حنو 
أبصرت اهلال  يف السماء وبني السحاب ، : املسجد ، وتارة حيتوي املفعو  ، حنو 

 . (6)ضربت زيدا يف السوق: وتارة حيويهما معا ، حنو 

                                                 
، 7/324وشرح ابن عقيل  746، 747الناظم على ألفية ابن مالك ص ينظر شرح ابن  (7)

377  
 من سورة النحل  17من اآلية  (8)
 من سورة يس  73من اآلية  (3)
 من سورة البقرة  747من اآلية  (4)
 7/774حاشية اخلضري  (7)
  7/774وحاشية اخلضري  7/87حاشية الصبان  (6)
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كـ ( نبذ)بلفعا  التصيري يقتضي أن ما كان مبعىن ( نبذ)أن إحلاق الفعل : ين الثا
  (7)مثلها يف ذلك( طرح )، و(رمى)

ضرب مثل :"للمجهو  ، واكتفاؤه باملرفوع يف قوله تعاىل ( ضرب )بناء : الثالث 
يد  على أنه ليس من أفعا  القلوب ؛ ألنه ال يفعل ذلك بشيء  (8)"فاستمعوا له

 . (3)  القلوبمن أفعا
 
غري ملحقني بلفعا  القلوب ، واألوىل ( نبذ)و( ضرب)وبناء عليه فالراجح أن  

بقاؤها على املعىن األصلي ، خاصة أن دعوى اخلروج عن األصل ال دليل عليها ، 
ومما الشك فيه أن البقاء على املعىن األصلي أوىل من العدو  عنه إىل معىن آخر فيه 

 .من اإلشكاالت ما فيه 
ومما ينبغي أن ينبه إليه هو أن أفعاال أخرى غري هذين الفعلني أحلقها بعضهم 

أصاب ) ، وأحلق ابن درستويه ( عرف وأبصر )فقد أحلق هشام الكويف ( : صري)بـ
، ومل يرتض ابن مالك هذا اإلحلاق ؛ بدعوى أنه ال دليل على ( و صادف و غادر 

 . (4)شي ء من ذلك فال يلتفت إليه 
                                          

 
                                                    

 

                                                 
 7/87حاشية الصبان  -7
 من سورة احلج  13من اآلية  -8
 8/27شرح التسهيل البن مالك  -3
 السابق نفسه والصفحة نفسها  -4
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 .نائب الفاعل   -2

" ظن"أورد اخلضري تنبيها يف هذا املوطن مضمونه أن شرط إنابة الثاين من باب 
عند أمن اللبس أال يكون مجلة ، وإال منع اتفاقا إال إذا حكيت بالقو  ؛ ألهنا 

وإذا ِقِيل هلم ال تـ ْفِسدوا يف األرِض  : ، حنو (7)ينئذ كاملفرد لقصد لفظهاح
 (8)) 

   :وهذا التنبيهات أحد التنبيهات اليت ذكرها األمشوين يف هذا الباب ، حيث قا  
يشرتط إلنابة املفعو  الثاين مع ما ذكره أال يكون  –يعين من التنبيهات  –األو  ) 

 (3)(مجلة 
: البصريني إىل أن الفعل املتعدي إىل مفعولني إذا ب ين ملا مل يسم فاعله ذهب مجهور 

، فإن كان من باب ( ظن)، أو من باب ( أعطى) فإما أن يكون من باب 
كسي زيد جبة ، وأ عطى : جاز إقامة األو  منها وكذلك الثاين ، فتقو  ( أعطى)

درهم ، وكسي زيدا أ عطي عمرا : عمرو درمها ، وإن شئت أقمت الثاين فتقو  
: ، هذا إذا مل حيصل لبس بإقامة الثاين ، وإال وجب إقامة األو  ، حنو جبة

أعطى زيد عمرا ، وال جيوز إقامة : أعطيت زيدا عمرا ، فتعني إقامة األو  فتقو 
الثاين حينئذ ؛ لئال حيصل لبس ألن كل واحد منها يصلح أن يكون آخذا خبالف 

 .األو  
: أنه إذا كان األو  معرفة والثاين نكرة تعني إقامة األو  ، حنو  وذهب الكوفيون إىل

،  ((4)أعطي درهم زيدا: أعطي زيد درمها  ، وال جيوز عندهم إقامة الثاين فال تقو  
                                                 

 7/718حاشية اخلضري  ( 7)
 من سورة البقرة  77من اآلية  ( (8)
 7/67شرح األمشوين  (3)
 7/878والتصريح  726/ 7ارتشاف الضرب  ( (4)
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( ظن)ما خرب يف األصل كـوإذا كان الفعل متعديا إىل مفعولني ،  الثاين منه
وأخواهتا ، فاملشهور عند النحويني  ، أو كان متعديا إىل ثالثة مفاعيل كلرىوأخواهتا

، (أعلم)، والثالث يف باب ( نظ)أنه جيب إقامة األو  ، وميتنع إقامة الثاين يف باب 
أ علم زيد فرسك : ظن زيدا قائم ، ونقو  : ظن زيد قائما ، وال جيوز : فتقو  

امة أ علم زيدا فرسك مسرجا ، وال إق: مسرجا ، وال جيوز إقامة الثاين فال تقو  
أ علم زيد فرسك مسرج ، وذهب مجاعة النحويني منهم ابن مالك : الثالث فتقو  

، لكن يشرتط أال (اعلم)وال يف باب ( ظن)إىل أنه ال يتعني إقامة األو  ال يف باب 
 .  (7)ظن زيدا قائم ، وأ علم زيدا فرسك مسرجا: يكون لبس ، فتقو  

 
 : يقو  ابن مالك مشريا إىل ماسبق 

 قـد ينوب الثاين مــــن             باب كسا فيـما التباسه أ ِمـــن  وباتفاق
  (8)اشتهر           وال أرى منعا إذا القصد ظهر" أرى"و" ظن"يف باب 

 
وأغلب الظن عندي أن العلة من إتيانه بالتنبيه السابق هي دفع ماذهب إليه 

وإذ قيل هلم قو  : ره بعضهم من أن نائب الفاعل يف اآلية الكرمية مضمر ، تقدي
قائما مقام ( التفسدوا )هو ، وأضمر ألن اجلملة بعده تفسره ، وال جيوز أن يكون  

الفاعل ؛ ألن اجلملة ال  تكون فاعال فال تقوم مقام الفاعل ، فضال عن ذلك أنه 
 إذا أمكن اإلسناد املعنوي مل يعد  إىل اللفظي وقد أمكن هنا،فال جيوز العدو  

 
 

                                                 
 8/67وشرح األمشوين  778/ 8شرح التسهيل  -7
 467، 464/ 7حاشية اخلضري  -8
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 (7)و السمني (4)وأبو حيان (3)و الرضي (8)وقد دفع هذا الزخمشري  ،(7)عنه

واخلضري واألمشوين بلن اجلملة ال تقع موقع الفاعل إال إذا كانت حمكية كما يف 
اآلية الكرمية فإنه جيوز قيامها مقامه؛ لكوهنا مبعىن املفرد أي اللفظ،ومثلها قوله 

وِقيَل يا أرض  ابلِعي ماَءِك  :تعاىل
،   (1)أي قيل هذا القو  وهذا اللفظ (6) 

كذلك جيوز قيام اجلملة مقام الفاعل إذا أولت اجلملة مبصدر املضمون ، كقوله 
َ لكم كيف فْعلنا هِبِم  : تعاىل  وتـَبَـنيَّ

أفلْم يـَْهِد هَل م كم أْهلْكنا  و  (2) 
 (7) 

ال )ا  فجملة تبني لكم فعلنا هبم و أفلم يهد هلم إهالكنا ؛ وبناء على هذ: أي 
على قو  من جوز إنابتها يف حمل رفع نائب فاعل ، وعلى رأي من منع ( تفسدوا 

 .مفسرة ال حمل هلا من اإلعراب 
                                      

 
 

                                                 
 7/72إمالء ما من به الرمحن  (7)
 7/32الكشاف  (8)
 7/23شرح الكافية يف النحو للرضي  (3)
 64/ 7البحر احمليط  (4)
 777/ 7الدر املصون  (7)
 من سورة هود  44من اآلية  (6)
 777/ 7شرح الكافية يف النحو للرضي  (1)
 من سورة إبراهيم  47من اآلية  (2)
 ن سورة طهم 782من اآلية  (7)
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 .تعدد المفعول له  -9
 

ال جيوز تعدد : ) تنبيها يف هذا الباب نصه  (7)أورد اخلضري نقال عن السيوطي
وال مت ِْسكوه نَّ ِضرَارا  : له ، نصبا أو جرا، ومن مث منع يف قوله تعاىل املفعو  
لتَـْعَتدوا 

بل هو : مفعوال له ، أي " ضرارا"بالفعل إن جعل " لتعتدوا" ، تعلق  (8) 
 (4)(مضارين: وإمنا يتعلق به إن جعل حاال ، أي " ضرارا"متعلق بـ 

: ، يقو  أبو حيان (4)طف أو بد وقد منع النحويون تعدد املفعو  له من غري ع
وال جيوز أن يكون للعامل منه اثنان إال على جهة البد  أو العطف ، سواء جرا ، )

ْن خْيَشى  : حبرف السبب أو أحدمها ،أم نصباً، فلما قوله تعاىل 
َ
  (7)إال تْذكرًة مل

 أن الشيء ال -كما قا  الدسوقي   -والعلة يف ذلك  (6)( فمنصوب بفعل مضمر 
 . (1)يعلل بلمرين ملا فيهما من التخالف

: يف قوله تعاىل " من الصواعق " كما  حكى ابن هشام يف كتابه مغين اللبيب  أن 
  جيعلون أصابَِعهم يف أذاهنم من الصواعِق حَذَر املوِت

أو ( حذر)متعلق بـ  (2) 
 : ، ورده ابن هشام من وجهني ( املوت)بـ 

                                                 
  7/777اهلمع  (7)
 من سورة البقرة  837من اآلية  (8)
 7/776حاشية اخلضري  (3)
  7/777اهلمع  (4)
 من سورة طه  3من اآلية  (7)
 884/ 8ارتشاف الضرب  (6)
  724/ 8حاشية الدسوقي  (1)
 من سورة البقرة  77من اآلية  (2)
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مصدر بدليل جر ما بعده ( حذر) عمو  املصدر؛ ألن أن فيهما تقدمي م: أحدمها 

 .مصدر أيضا ( املوت)وليس فعال وكذلك 
 . أن يف الثاين تقدمي معمو  املضاف إليه على املضاف : الثاين 

 
وهو يف موضع  _ (جيعلون ) ويرى ابن هشام أن الدافع هلذا التوجيه أنه لو علقه بــ

، فعوال لهم( حذر املوت )غري عطف إذ كان لزم تعدد املفعو  له من _ املفعو  له 
وقد أجاب ابن هشام عن ذلك بان األو  تعليل للجعل مطلقا ، والثاين تعليل له 
مقيدا باألو  ، واملطلق واملقيد غريان ، فاملعلل متعدد يف املعىن وإن احتد يف 

 . (7)اللفظ
طلق واملقيد ملا كانا هو أن امل( املطلق واملقيد غريان :(ولعل مراد ابن هشام بقوله 

ن مث فال مانع من تعلقهما متغايرين نزال منزلة املعطوف واملعطوف عليه ؛ وم
 .    مع كوهنما مفعولني له ( جيعلون )بــــ

                                     
 

 .بناء المضاف على الفتح  -40                                
 : ملضاف إليه يف ثالثة أبواب يكتسب املضاف البناء من ا

أن يكون املضاف إليه زمانا مبهما ، واملضاف إليه فعل مبين ، سواء كان : أحدمها 
 : البناء أصليا ، كقو  النابغة 

                                                 
 8/684مغين اللبيب  -7
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 (7)على حنَي عاتْبت  املشيَب على الِصبا           وقْلت  أملَّا أصح  والشَّْيب  وازِع  
 : أو بناء عارضا ، كقوله 

   (8)نَّ منـْه ن قلــــيب حَت ل ًما               على حنَي يْسَتْصبنَي كلَّ حليمأَلْجتذبَ 
بالفتح فيهما  ، وهو أرجح من اإلعراب عند ابن مالك ، حيث ( حني)فقد روى 

  (3)وابن أو أعرب ما كإذ قد أجريا              واخرت بنا متلو فعل بنيا: قا  
كان املضاف إليه فعال معربا أو مجلة امسية ، ، فإن   (4)ومرجوح عند ابن عصفور

، وإليه ما  ابن مالك حيث  (7)فالبصريون يوجبون اإلعراب وأجاز الكوفيون البناء
  (6)وقبل فعل معرب أو مبتدأ          أعرب ومن بنـى فلن يفـــندا: قا  

غري أيب ، وقراءة  (2)بالفتح  (1)هذا يوَم ينفع   : واحتجوا لذلك بقراءة نافع 
يوَم ال متلك  نفٌس   : عمرو وابن كثري 

 : ، وقد روى قوله (74)بالفتح (7) 
 

                                                 
 8/334وهو من الطويل ، ينظر البيت يف الكتاب  38ص  البيت من ديوان النابغة (7)

  774/ 8واملغين  3/33وأوضح املسالك 
 8/48والتصريح  3/737البيت مل اهتد إىل قائله وهو من الطويل ورد يف أوضح املسالك  (8)

 7/872واهلمع  8/774واملغين 
 8/76شرح ابن عقيل  (3)
  7/764شرح مجل الزجاجي البن عصفور  (4)
  8/777مغين اللبيب  (7)
  8/76شرح ابن عقيل  (6)
 من سورة املائدة  777من اآلية  (1)
 874السبعة البن جماهد ص  (2)
 من سورة االنفطار  77من اآلية (7)
 614السبعة البن جماهد ص  (74)
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 (7)أنين           كرمٌي على حنَي الكرام  قليل   –أملْ تـَْعلِمي يا عمَرِك اهلل  
 : وقو  أيب صخر اهلذيل 

  (8)لع الفْجــر  هذا حنَي أْسلو يَهيج ين         نسيم الَصَبا ِمْن حيث  َيطَّ : إذا قْلت  
فيهما ، ومن مث صحح ابن هشام مذهب الكوفيني يف هذا املسللة  ( حني)بفتح 
 . (3 )(والصحيح جواز البناء: ) فقا  

 
وِمْن ِخْزِي  : أن يكون املضاف ظرفا مبهما مضافا إىل مبين ، حنو : الثاين 
يومئذٍ 

ومن عذاِب يومئٍذ  ، و (4) 
 .وفتحه ( يوم)جبر  (7) 

 
وحنومها ( دون)و( مثل)و( غري)أن يكون املضاف إليه مبهما غري ظرف ،كـ: الثالث 

مما هو شديد اإلهبام ، إذا أضيفت إىل مبين جاز أن تكتسب من بنائه كما 
تكتسب النكرة التعريف من املضاف إليه ، خبالف املختص ؛ ألن املبهم له شدة 

ف إليه ، فهو أهل الكتسابه منه تعلق مبا بعده وألن معناه ال يتضح إال مبا أضي

                                                 
ويف شرح املغين ملوبا  بن جهم املدحجي  7/27البيت ملبشر بن هذيل يف ديوان املعين  -7
 7/872واهلمع    8/777رد يف املغين وو  8/224
وشرح شواهد  8/771البيت من الطويل وهو أليب صخر اهلذيل يف شرح إشعار اهلذليني  -8

 (ع. .ط)ولسان العرب مادة      7/767املغين 
 8/777مغين اللبيب  -3
 من سورة هود 66من اآلية من اآلية  -4
 من سورة املعارج 77من اآلية  7
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مثلـَما أنَّكم تنطقون: البناء حنو 
 (7)،  وقد تقطََّع بيَنكم

 (8) ،  ومنا دوَن
ذلك 

والثاين فاعل لـ ( حق )بفتح اجلميع للبناء وهي يف حمل رفع األو  صفة لـ (3) 
 .والثالث مبتدأ ( تقطع)

تكون اإلضافة إىل املفرد املبين ال جيوز أن : ومنع بعضهم اآلخر معلال ذلك أنه 
سببا ال يف الظرف والغريه ؛ ألهنا تكف سبب البناء الختصاصها باألمساء فكيف 

حا  من الضمري يف ( مثل)تكون سببا فيه ، والفتحات فيما ذكر إعراب ؛ ألن 
وهو ضمري املصدر املفهوم من الفعل ، ( تقطع)حا  من فاعل ( بينكم)، و ( حق)
 . (4)منا قوم دون ذلك: بتدأ حمذوف أي صفة مل( دون)و

 :هذا وقد أورد اخلضري تنبيها يف هذا املوطن يشري فيه إىل أمرين 
أن هذه األنواع قد ذكرها ابن هشام فيما يبىن على الفتح إال أنه جعله : أوهلما 

 :على نوعني فقط 
أو غريه االسم املبهم زمنا : الزمان املبهم املضاف للجملة ، الثاين : أحدمها 

، وأما ( حيث)املضاف ملبين  فبناء األو  إلضافته للجملة ملا كانت جائزة خبالف 
فال كتسابه من املضاف إليه كما مر ، وبنيا على حركة إشعارا بعروض : الثاين 

، وخصا بالفتح ختفيفا ؛ ( يوم) البناء يف اجلميع مع التقاء الساكنني يف البعض كـ
 ( .يومئذ)بين، حىت آثروه على إتباع الكسرتني كما يف لثقل اإلضافة للجملة وامل

 
 

                                                 
 من سورة الذاريات  83من اآلية  (7)
 من سورة األنعام 74من اآلية  (8)
 من سورة اجلن  77من اآلية  (3)
  773، 8/778مغين اللبيب  (4)
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أنه ال جيوز بناء املذكورات على غري الفتح ، ال قياسا وال مساعا ، ألنه لو :ثانيهما 

، وبناء  (8)وغريه فيما بين على الفتح ال غري (7)مسع مل يذكرها صاحب الشذور
ح قد جانب الصواب ، على هذا يرى اخلضري أن من قا  بغري البناء على الفت

فعلم أنه ال جيوز بناء املذكورات على غري الفتح ، ال قياسا وال : ) يقو  اخلضري 
مساعا ؛ ألنه لو مسع مل يذكرها صاحب الشذور وغريه فيما بين على الفتح ال غري ، 
وقد صرح الصبان  بلن البناء اجلائز باإلضافة إىل املبين هو الفتح ال الضم ، فكذا 

ة إىل اجلملة ألهنما من واد واحد ، وهذا مما ال خيفى على من له أدىن إملام اإلضاف
  (3).(بالعلم وأهله ، لكنه خفي على متعصيب زمننا حىت جادلوا مبا ال ينبغي ذكره 

                                 
 

 .إعمال المصدر -44
 

 : عرض ابن مالك يف ألفيته إلعما  املصدر فقا  
 صدر احلق يف العمـل                مضافا ، أو جمرورا ، أو مع أ  بفعله امل

 (4)حيل             حمله والســم املصــدر عمـــــل(ما)أو( أن)أن كان فعل مع 
 : وشرحه ابن عقيل بان املصدر يعمل عمل الفعل يف موضوعني 

                                                 
  27شرح شذور الذهب ص  -7
 8/74حاشية اخلضري  -8
 الصفحة نفسها واملرجع السابق نفسه -3
 8/22ينظر شرح ابن عقيل  -4
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( ضربا)منصوب بـ( زيدا) ضربا زيدا ، فـ: أن يكون نائبا مناب الفعل حنو : أحدمها 
 ( .اضرب)وفيه ضمري مسترت مرفوع به كما يف ( اضرب)لنيابته مناب 

إذا ( أن)والفعل ، فيقدر بـ( ما)والفعل ، أو بـ( أن)أن يكون املصدر مقدرا بـ: الثاين 
: عجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا ، والتقدير :أراد  املضي أو االستقبا  حنو

والفعل إذا أريد ( ما)ن تضرب زيدا غدا ، ويقدر بـمن أن ضربت زيدا أمس أو من أ
مما تضرب زيدا : عجبت من ضربك زيدا اآلن ، والتقدير : به احلا  ، حنو 

 .(7)اآلن
أن ال يكون   -: بان هناك شروطا أخرى إلعما  املصدرهي  (8)وتعقبه اخلضري

 : زهري، خالفا للكوفيني حيث جوزوا إعماله مضمرا ، واحتجوا بقو   (3)مضمرا
رجَّمِ 

 
  (4)وما احلرب  إال ماعلمت ْم وذقت م                   وما هو عنها باحلديِث امل

الذي هو ضمري املصدر، و تلو  البصريون ( هو )متعلق بـ( منها)فإن ظاهره أن 
متعلق بلعين مقدرا أو باملرجم ، وإذا جعل متعلقا به فتقدميه ( عنها)ذلك على أن 

مرمجا : جيوز أن يكون متعلقا مبحذوف د  عليه املرجم ، أي عليه للضرورة ، و 
مث ( هو)بد  من ( احلديث)وماهو احلديث عنها و: عنها ، أو على تقدير

 .(7)حذف
 

                                                 
 27، 8/22املصدر السابق نفسه  -7
ذكرت هذه الشروط يف حاشية اخلضري على سبيل اإلمجا   8/88اخلضري حاشية  -8

 .وتعقبتها ببعض التفاصيل
 8/826وشرح األمشوين  3/746شرح التسهيل البن مالك  -3
 8/78واهلمع  3/74وخزانة األدب  3/746البيت من الطويل وهو يف رشح التسهيل  -4
 8/68حاشية يس على تصريح  -7
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أن يكون غري حمدود فلو حد بالتاء مل يعمل ؛ ألنه غري عن الصيغة اليت اشتق  -

التاء اليت يف أصل عرفت ضربتك زيدا، وحنو ذلك ، أما : منها الفعل فال يقا  
 : ، وأما قوله (7)بنيته  كرمحة ورغبة ورهبة فال تضر

ايب به اجلَْلد   ال نفَس راكبِ  حي 
َ
       (8)الذي هو حازٌم                   بضربَِة كفْيه امل

 .فشاذ
عرفت ضريبك زيدا وحنوه ؛ ألن التصغري يزيل : أال يكون مصغرا فال يقا   -

 .(3)هي أصل الفعل زواال  يلزم منه نقض املعىن املصدر عن الصيغة اليت
 ،أعجبين ضربك املربح زيدا: جيوز  أن يكون غري منعوت قبل متام عمله ، فال - 

، فلو نعت بعد  (4)ألن معمو  املصدر مبنزلة الصلة للموصو  فال يفصل بينهما
يف ( يوم )ن أعجبين ضربك زيدا املربح ، مل مينع وهلذا ال يصلح أن يكو : متامه حنو 

إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر  :قوله تعاىل 
؛ ( رجعه)معموال لـ (7)

يرجعه يوم تبلى : ، وإمنا هو معمو  حملذوف تقديره ( أن)للفصل بينهما خبرب 
 .السرائر

                                                 
 8/88وحاشية اخلضري  8/826وشرح األمشوين  3/742شرح التسهيل  -7
وحاشية يس على  8/826البيت مل أهتد إىل قائله وهو من الطويل ورد يف شرح األمشوين  -8

مصدر حمدود ( ضربة)فان ( بضربة كفه املال نفس راكب)، والشاهد فيه  8/68التصريح 
 .ملصدر احملدود اليعمل وهو مفعوله وهذا النصب شاذ ألن ا(املال)أضيف إىل فاعله ونصب 

 8/88وحاشية اخلضري  8/826وشرح األمشوين  3/746ينظر شرح التسهيل  -3
  8/88وحاشية اخلضري  8/826وشرح االمشوين  3/742شرح التسهيل  -4
 من سورة الطارق  7، 2اآلية   -7
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أال يكون حمذوفا ، ومن مث ضعف تقدير متعلق البسملة مصدرا حمذوفا ، تقديره  -
  (7)ابتدائي
: ، يقو  اخلضري  (8)أعجبين زيدا ضرب عمرو: دم على معموله فال جيوز أن يتق

 :تقدمي معموله الظريف،واختاره السعد وغريه لتوسعهم فيه،ومنه لكن جوز الرضي)
 فلما بلغ معه السعي

   ،  وال تلخذكم هبما رأفة
  ،  اليبغون عنها

الظرف متعلقا مبحذوف وجعل " اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا وخمرجا " ،حوال
، وماذهب إليه الرضي والسعد واخلضري من إجازة  (حاال من املصدر تكلف 

وذلك ألن من  -يف نظري -تقدمي معمو  املصدر الظريف على املصدر هو الراجح
 -سننهم أهنم يغتفرون يف الظروف واجملرورات ماال يغتفر يف غريها ، وجوز بعضهم 

 . زيدا ضربا: ا كان بدال من اللفظ بفعله ، حنوتقدمي معموله عليه إذ -أيضا
 

 :وشذ إعما  غريه كقوله : أن يكون مفردا ، يقو  اخلضري  -
م                   أبا قدامَة إال اجملـْـَد والـنَـَفعــا  (4) (3)قد جرَّب وه فما زادْت َتارهب 

ألن تثنيته ومجعه  وعلة إفراده هي بقاؤه على صيغته األصلية اليت اشتق منها الفعل ؛
خيرجانه عن صيغته األصلية اليت هي أصل الفعل، والذي متيل إليه النفس إعماله 

 جمموعا ؛ وذلك لكثرة الشواهد اليت أعمل فيها جمموعا ، إال أنه ينبغي أن يوقف 
 

                                                 
 8/88وحاشية اخلضري  8/826وحاشية الصبان  8/63التصريح مبضمون التوضيح  -7
 8/88ية اخلضري وحاش 8/63صريح مبضمون التوضيح الت -8
 8/88حاشية اخلضري  -3
وشرح  8/842وهو من البسيط ينظر يف اخلصائص  777البيت لألعشى يف ديوانه ص  -4

  8/827االمشوين 
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 (8( )7). على هذا املسموع دون القياس عليه

هذه الشروط إلغناء ما  وترك املصنف: ) قا  اخلضري عقب ذكره هذه الشروط  
، يسمى مصدرا أصال ، وتلويل املصغرذكره عنها إذ املضمر ال يقدر بالفعل ، بل ال

وذو التاء ، واجملمع يفوت املقصود منها ، وأما املفصو  واملؤخر ، فألن معمو  
الصلة ال يفصل بلجنيب وال يتقدم على املوصو  وإمنا أطلنا يف ذلك لالحتياج إليه 

  (واهلل أعلمفتدبره ، 
                                                

 
 .قطع النعت  -41

 
 : عرض ابن مالك يف ألفيته للنعوت املتكررة  ، فقا  

 وإن نعوت كثرت وقد تلت                     مفــــــتقرا لذكــرهن اتبــــعت 
    (3)، أو بعضها اقطع معلنا واقطع وأتبع إن يكن معنيا                      بدوهنا

إن النعوت إذا :  -كما قا  ابن عقيل    -ومراد ابن مالك من هذين البيتني 
مررت بزيد : تكررت وكان املنعوت اليتضح إال هبا مجيعا وجب إتباعها ، فتقو  

الفقيه الشاعر احملدث ، وإذا كان املنعوت متضحا بدوهنا جاز فيها مجيعا اإلتباع 
إن كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما ال يتعني إال به اإلتباع ، والقطع ، و 

 .وجاز فيما يتعني بدونه اإلتباع والقطع 
                                                 

  8/746شرح التسهيل  -7
  76ماالزم اإلفراد يف النحو العريب صـ -8
 727، 8/722ينظر شرح ابن عقيل  -3
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، ر مبتدأ ، أو ينصب على إضمار فعلأن يرفع النعت على إضما: وحقيقة القطع  
 . (7)هو الكرمي أو أعين الكرمَي :مررت بزيد الكرمي  أو الكرمَي ، أي : حنو 

أمس الدابر ال : أال يكون النعت للتلكيد حنو :  أحدها: عت شروط ولقطع الن 
فإذا ن ِفَخ يف الصوِر نْفخٌة واحدةٌ  يعود ، و

وقا  اهلل  ال تـََتِخذوا إهلَِنْيِ  ، و  (8) 
اثننِي 

 (3)  
الذي التزمت العرب : الشعرى العبور ، ويعىن  بامللتزم :النعت امللتزم حنو :  الثاني

 .واملراد أنه إذا وقع بعدها وصف كان نعتا ؛ ألنه يلزم بعدها نعت  النعت به، 
مررت بذلك الرجل وذلك الن اسم : النعت اجلاري على مشاٍر به ، حنو :  الثالث

 . (4)اإلشارة حمتاج إىل نعته ليتبني ذاته
أن يعلم السامع من اتصاف املنعوت بذلك النعت ما يعلمه املتكلم ، ألنه :  الرابع
 يعلم فاملنعوت حمتاج إىل ذلك النعت  ليبينه ومييزه ، وال قطع مع احلاجة ، أن مل

وكذلك إذا وصف املوصوف بوصف ال يعرفه املخاطب ، لكن ذلك يستلزم وصفا 
مررت بالرجل العامل املبجل ، : آخر ،  فلك القطع يف ذلك الثاين الالزم ، حنو 

 . (7)فإن العلم يف األغلب مستلزم للتبجيل
 
 

                                                 
  3/67وشرح االمشوين  7/376لكافية يف النحو للرضى شرح ا -7
 من سورة احلاقة  73من اآلية  -8
 من سورة النحل   77من اآلية  -3
وارتشاف الضرب  7/376تنظر هذه الشروط الثالثة يف شرح الكافية يف النحو للرضى  -4
  8/777واهلمع  8/778
  7/376شرح الكافية يف النحو للرضى  -7
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أال يكون ترمحا، :زاد يونس شرطا آخر  يف النعت الذي ال يقطع ، وهو : الخامس

 . (7)أترحم: اللهم الطف بعبدك املسكني، أي: حنو 
إن حمل التفصيل املتقدم : ) هذا وقد أورد اخلضري تنبيها يف هذا املوطن يقو  فيه 

هتا ، وجيوز يف الباقي أما النكرة فيتعني إتباع األو  من نعو . إذا كان املنعوت معرفة 
القطع ، سواء افتقر إىل مجيعها أم ال، ألن القصد من نعتها ختصيصها ، وقد 

 (8)(حصل باألو  ، فإن كان نعتها واحدا فقط امتنع على  املشهور إال يف الشعر
وما ذهب إليه اخلضري من أن شرط القطع مع املنعوت النكرة أن يتكرر النعت 

وإذا كان املنعوت نكرة اشرتط يف قطع نعته :)   ابن مالكعليه أكثر من واحد ، قا
 :مشاركة املعرفة بتقدمي نعت غري مقطوع ، كقو  الشاعر 

  (4()3)وتلوي إىل نســـــــــوٍة ع طٍَّل                   وشعثًا مراضيَع مثل السعــــــــــاىل
 .(7)وشرط القطع يف النكرة تلخره عن نعت آخر : وقا  أبو حيان 
فان كان النعت لنكرة شرط يف جواز القطع تقدم نعت آخر : وقا  السيوطي 

 .(6)"فإن مل يتقدم آخر مل جيز القطع إال يف الشعر ....اختيارا 

                                                 
  8/777واهلمع  8/778ضرب ارتشاف ال -7
 8/77حاشية اخلضري  -8
والتصريح  438 8/48واخلزانة  8/66، 7/377البيت المية بن عائذ اهلذيل يف الكتاب  -3
على إضمار فعل تقديره وذكرهن شعثا ويروى البيت ( شعثا)والشاهد فيه  نصب  8/771

 وال شاهد يف البيت على هذه الرواية ( عطل)باجلر عطفا على 
  3/372شرح التسهيل البن مالك  -4
  8/773ارتشاف الضرب  -7
  7/777اهلمع  -6
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 .(7)فان مل يتقدم نعت آخر مل جيز القطع إال يف الشعر : وقا  صاحب التصريح 
رد ، وجعل قوله محالة وقد خالف الرضي هذه األقوا  ، فجوز القطع يف النعت املنف

يعين إال يكون  –ون اجتماع الشرطني : ) احلطب دليال على ذلك ، حيث قا  
 –للتلكيد ، وإن يعلم السامع من اتصاف املنعوت بذلك النعت ما يعلمه املتكلم 

وامرأته محالة احلطب  :  جاز القطع ، وان كان نعتا أو  ، كقوله تعاىل 
 (8)  ،

، وشرط الزجاجي يف القطع تكرر النعت ، واآلية رد احلميد  احلمد هلل: وقولك 
 .(3)(عليه 

 :وأما القطع الواحد يف الشعر فيتحمل أن يكون منه قو  بعض اجلن 
  (4) وقرب  حرٍب مبكــــــــــــــــاٍن قــفــٌر                  ولــــيـــس قرَب قرِب حرٍب قربٌ 

إنه جمرور تقديرا الشتغا  اآلخر حبركة :  أمكن أن يقا : هو قفر ، وإن: أي 
 . (7)الروي

                            
 
 
 

                                                 
  8/771التصربح  -7
 من سورة املسد  4اآلية  -8
  7/376شرح الكافية يف النحو للرضى  -3
إن هذا البيت لبعض اجلن وكان قد صاح على حرب بن أمية يف فالة فمات هبا ، : فقالوا  -4

انه مع :واملعىن ( قرب)ع صفة ملكان على القطع أو خرب املبتدأ وهو والقفر اخلايل ،وهو مرفو 
 ( 7/77بغية اإليضاح )مكانه قفر ويف هذا الوجه تكلف 

  8/88حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الندى  -7
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 .زيادة الواو  -44

وزعم الكوفيون أن الواو تقع زائدة :) أورد اخلضري تنبيها يف هذا املوطن ، نصه
ُْ  :فيكون دخوهلا كخروجها،وجعلوا منه قوله تعاىل حىت إذا جاء وها وف ِتَحْت

ا  وقاَ  هلم خزنـَت هاأبواهب 
ـَلما وتـَلَّه للجبني وناديْناه  : وقوله (7)  َُ ُْ فلما أْس

 (8) 
، وقيل مها " ملا"و " إذا"فاألوىل فيهما أو الثانية زائدة ، وما بعدها جواب 

كان كيت و  : ، واجلواب فيها حمذوف ، أي " قد"، أو للحا  بتقدير عاطفتان
 :كيت ، والزيادة ظاهرة يف قوله 

  (3)با   َمْن أْسَعى ألْجرَب عْظَمه             ِحَفاظا وينوي ِمْن َسَفاهِته َكْسريفما 
 :وقوله

   (4)ولقد َرَمقتَك يف املــجالِس كلِّــها              فإذا و أنَت ت عِـني  ِمـْن يَبغــــيين
وهو ، ( َمن)حا  من ( ينوي )الفجائية اليقرتن بالواو ، ومجلة " إذا"فإن مابعد 

، وهذا  (7)وهو ينوي: مضارع مثبت ال يقرتن بالواو إال أن يقدر له مبتدأ ، أي 
التنبيه نقله اخلضري عن ابن هشام يف املغين ، ونص اخلضري على ذلك فقا  

 (6)(أفاده املغين: )عقب هذا التنبيه 

                                                 
 من سورة الزمر  13من اآلية  (7)
 من سورة الصافات  744،  743اآلية  (8)
  8/471و من الطويل ورد يف مغين اللبيب البيت مل أهتد إىل قائله وه (3)
البيت نسبه يف األغاين أليب العيا  اهلذيل وهو من الكامل ينظر البيت يف شرح عمدة  (4)

 . 83/444واألغاين  7/488وشرح إشعار اهلذليني  8/471ومغين اللبيب  678احلافظ صـ
  68، 8/67حاشية اخلضري  (7)
  8/471واملغين  8/68املرجع السابق  (6)
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والقو  بزيادة الواو قضية من قضايا اخلالف املشهورة بني مجهور الكوفيني 
، فالكوفيون واألخفش وابن مالك ذهبوا إىل أن الواو قد تكون زائدة ، (7)رينيوالبص

 : وأنشد الكوفيون على ذلك قو  األسود بن يعفر 
 حتـــى إذا َقِمــــَلْت ب طونــ ــــك م                    ورأيتـــ ـــــــم  أوالدَكـــْم شـَـــبُـــّــــــــوا 

  (8)ـجَــّـــن لــــنا                   إن الغــــدوَر الفـــــــــاجر  اخلـــــــــب  وقلْبت م  ظـــْهَر املِـ
 : قلبتم وزاد الواو ، وأنشد أبو احلسن : أردا 

 (3)فإذا وذلَك ، ياكبيــــشة  ، مل يكـــــــْن                 إال كـَـــــــِلمَــّــة بارٍق خبــــــــيـــا ٍ 
 :ك منه قو  أيب كبري وجعل ابن مال

 (4)فإذا وذلَك ليـــــَس إال ذكـــــر ه                 وإذا مضى شـْيٌء كـَــلْن ملْ يــ ْفعـَــــــلِ   
ا : وذكروا زيادة الواو يف آيات ، منها قوله تعاىل   حىت إذا جاء وها وف ِتَحْت أْبواهب 

وقاَ  هلم خزنت ها
ا وتـَلَّه للجبني وناديْناهفلما أْسَلم  :، وقوله  (7) 

، فقالوا  (6) 
 " .تله للجبني"املعىن : معناه فتحت أبواهبا ، وقالوا يف اآلية الثانية : يف اآلية األوىل 

ومذهب مجهور البصريني أن الواو ال تزاد ، وحجتهم أن الواو يف األصل حرف  
 أصله ، وقد  وضع ملعىن ، فال جيوز أن حيكم بزيادته مهما أمكن أن جيرى على

                                                 
  8/471واملغين  8/476ينظر هذا اخلالف يف اإلنصاف  -7
واجلىن الداين  886وبال نسبة يف األزهية صـ 77البيتان لألسود بن يعفر يف ديوانه صـ -8

  2/74وشرح املفصل  767صـ
وهو يف معاين القران  64، 77/72واخلزانة  877البيت لتميم بن مقبل يف ديوانه صـ -3

  8/613لألخفش 
  767واجلىن الداين صـ 4/484واخلزانة  8/744البيت أليب كبري يف ديوان اهلذليني  -4
 من سورة الزمر  13من اآلية  -7
 من سورة الصافات  744ومن اآلية  743اآلية  -6
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، ومن مث خرج البصريون تلك الشواهد إىل معىن العطف ،  (7) أمكن هاهنا

فإن " وفتحت أبواهبا : " واجلواب مقدر، وتقديره أبلغ من ذكره  إال يف قوله تعاىل 
الواو فيه واو احلا  ؛ ألن الكرامة للواصلني لدخوهلا أن جيدوا أبواهبا مفتحة ، 

منننا عليه ، أو صرفناه عن ذلك ، أو حنو  وتلَّه للجبنيفلما أْسَلما : وجواب 
 .  (8) ذلك

من املذهبني هو املذهب البصري ؛ ذلك أنه إذا أمكن محل  -يف نظري  -والراجح 
احلروف على املعىن األصلي الذي وضع له ، فال جيوز لنا أن نعد  عنه إىل القو  

 !!     بالزيادة ؟  بزيادته ، وقد أمكن هنا ، فلم اللجوء إىل القو 
                                    

 .العاطفة( حتى )  -41
 

 : أورد اخلضري يف هذا املوطن تنبيها يشمل أمرين 
العاطفة ملطلق اجلمع كالواو ، ال للرتتيب يف احلكم ، يقو  ( حىت)أن : األو  

مات  : كم فيجوز حىت العاطفة ملطلق اجلمع كالواو ال للرتتيب يف احل) :اخلضري 
كل شي بقضاء وقدر : " كل أب حىت آدم ، ودليل قوله عليه الصالة والسالم 

 .  (4)(إذ اليتاخر تعلق القضاء والقدر هبما عن غريمها (3)"حىت العجز والكيس 

                                                 
  786واجلىن الداين صـ 8/476اإلنصاف  -7
  486رصف املباين صـ -8
 8/17واجلامع الصغري  76/844شرح النووي  -3
  8/63حاشية اخلضري  -4
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وحىت : ) وهذا التنبيه نقله اخلضري عن ابن مالك يف شرح التسهيل حيث قا  
قدم  : بالنسبة إىل الرتتيب كالواو فجائز كون املعطوف هبا مصاحبا كقولك 

قدموا حىت : احلجاج حىت املشاة يف ساعة كذا ، وجائز كونه سابقا ، كقولك 
زمان فقد ادعى ما ال دليل املشاة متقدمني ، ومن زعم أهنا تقتضي الرتتيب يف ال

وليس يف " كل شيء بقضاء وقدر حىت العجز والكيس : " عليه ، ويف احلديث 
 : القضاء ترتيب ، وإمنا الرتتيب يف ظهور املقضيات،  قا  الشاعر 

  (7)رجايل حىت األقدمون متال ؤوا                     على كِل أمٍر ي ورث اجملَد واحلْمَدا
 .(8)(قدمني مع كوهنم بيقني متقدمني األ( حىت)عطف بـ

ويقصد ابن مالك واخلضري من هذا التنبيه الرد على الزخمشري يف زعمه إفادة 
حىت بالنسبة إىل الرتتيب كالواو،  خالفا ملن : )الرتتيب ، يقو  األمشوين ( حىت)

 (3)(زعم أهنا للرتتيب كالزخمشري
: وجب إعادة اجلار ،  يقو  اخلضري أنه إذا كان معطوفها آخرا جمرورا : الثاين   
إعادة اجلار لئال تلتبس  -كما يف التسهيل  -وإذا كان معطوفها آخرا جمرورا وجب )

باجلارة ، كاعتكفت يف الشهر حىت يف آخره ، خبالف غري اآلخر كعجبت من 
، وهذا الذي ذهب إليه ابن مالك وتبعه فيه اخلضري يف (4)(القوم حىت بنيهم 

: جلارإذا كان معطوفها آخرا جمرورا ليس حمل اتفاق بني النحويني وجوب إعادة ا
 فابن عصفور يرى األحسن إعادة اجلار ؛ ليقع الفرق بني العاطفة واجلارة ، وقا  

                                                 

وشرح االمشوين  3/377البيت مل أهتد إىل قائله وهو من الطويل وهو يف شرح التسهيل  -7
  8/736واهلمع  3/72
  8/377شرح التسهيل  -8
  3/72شرح االمشوين  -3
  8/63حاشية اخلضري  -4
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: ك بلن ال يتعني كوهنا للعطف،حنووقيده ابن مال (7)تلزم إعادته للفرق: ابن اخلباز 

حملها  (إىل )أنه مىت صح حلو  :اعتكفت يف الشهر حىت يف آخره ، وضابط ذلك 
فيه ( إىل)، وهذا املثا  يصح أن حتل  (8)كانت حمتملة لألمرين وإال تعينت للعطف

: ، حنو فان تعني العطف مل تلزم اإلعادة فتقو  يف الشهر إىل آخره ،( حىت)حمل 
 : عجبت من القوم حىت بنيهم ،  وقوله 

ْناَك فاَض يف اخللــْــــِق حىت     (3)بائِـــــٍس داَن باإلساءِة ِديـْنَـــــــا               ج ود  مي 
، ولكون ( حىت)يف موضع ( إىل)وإمنا مل يصح اجلر يف املثا  والبيت لعدم صالحية 

 (4)مابعدها ليس آخرا وال متصال باآلخر
                             

 .منع من الصرف للعلمية ووزن الفعلما ي -45
 

تنبيها يف هذا املوطن ينص فيه أن هناك شرطني آخرين البد من  أورد اخلضري 
 : توافرمها يف الوزن املانع للصرف زيادة على ما ذكره ابن مالك يف ألفيته بقوله 

 (7)كــذالــك ذو وزن خيــــص الفــعل                 أو غــالب كلمحد ويــعلـــــــى
 .أن يكون الزما : أحد هذين الشرطني 

                                                 
 3/72شرح االمشوين  -7
  3/72حاشية الصبان  -8
 8/731واهلمع  3/377و من اخلفيف ورد يف شرح التسهيل البيت مل اهتد إىل قائله وه -3

  3/72وشرح االمشوين 
 3/72حاشية الصبان  -4
 8/347شرح ابن عقيل  -7
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 .أال خيرج بالتغيري إىل مثا  هو لالسم مع خلوه من زيادة املضارع : اين الث
-( ابنم)و( امرؤ)وشرط الوزن املانع لزومه للكلمة فيصرف : )يقو  اخلضري 

ألهنما خرجا عن األفعا  بكون عينهما ال تلزم حركة واحدة بل مها يف  -علمني
، وأال خيرج بالتغيري ( اخرج)ـ، ويف الرفع ك( اعلم)، ويف النصب كـ( اضرب)اجلر كـ

 -رد وقيل: إىل مثا  هو لالسم مع خلوه من زيادة املضارع فيصرف ، حنو 
وإن خرج ( يزيد: )خلروجهما باإلعال  إىل وزن قفل ، ورمي ، خبالف حنو  -علمني

 .(7)(؛ ألن زيادته تنبه على أصله ( بريد)إىل وزن 
ع العلم من الصرف إذا كان على وزن أنه ال مين: ويقصد اخلضري من هذا التنبيه 

صورة ثابتة يف كل  -يف األغلب -الفعل إال بشرط أن يكون هذا العلم مالزما 
أحواله ال تتغري ، وأن تكون صيغة الفعل أصلية مل يدخلها تغيري، و أال خيالف 

جيوز يف رائها أن تكون مضمومة ( امرئ)العلم الطريقة السائدة يف الفعل ، فكلمة 
توحة أو مكسورة تبعا للهمزة ومسايرة هلا فإذا كانت اهلمزة مضمومة جاز أن أو مف

تتبعها الراء، وإذا كانت مفتوحة أو مكسورة جاز أن تتبعها يف احلالتني كذلك ، 
جاء امرؤ عاقل ، ورأيت امرأ عاقال ، وأثنيت على امرئ عاقل ، فإذا كانت : تقو  

، وإذا كانت مفتوحة فهي على وزن (نصرا)الراء مضمومة فالكلمة على وزن الفعل 
فهذه املوازنة ( اضرب)، وإذا كانت مكسورة فهي على وزن الفعل (  امسع)الفعل 

علما مل ( امرئ)يف الصور الثالث ال يعتد هبا يف منع الصرف ، فإذا صارت كلمة 
متنع من الصرف ؛ ألهنا ال تثبت على حالة واحدة يف استعماالهتا املختلفة و ال 

فانه ( قفل) زم وزنا واحدا تقتصر معه على وزن فعل واحد ، وكذلك االسم تال
على وزن الفعل ( رمي)واالسم ( رد: )على وزن الفعل املاضي املبين للمجهو  

 وما ( رمي)و ( قفل)قيل وبالرغم من هذا فان االمسني : املاضي املبين للمجهو  
                                                 

 8/747،746حاشية اخلضري  -7
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ألن وزن الفعل هنا ليس أصليا  -إذا صارا علمني -يشبههما المينعان من الصرف 

وأدغمت  -بضم فكسر -ردد :أصله ( رد)خاليا من تغيري سابق ، إذ الفعل 
فهذه الصيغة جاءت متلخرة عن صيغة أصلية سابقة ال توازهنا  ( رد)الدالن فصار 

، ليست أصلية يف هذا الوزن: مجهو  املبنية لل( قيل)وصيغة الفعل (. قفل )كلمة 
نقلت حركة الواو للقاف بعد حذف الضمة ، مث قلبت الواو (  قو )  وإمنا أصلها

بصيغة طارئة ؛ ( قيل)ياء ؛ لوقوعها بعد الكسرة املنقولة للقاف فصارت الكلمة 
، وهذا التنبيه أحد تنبيهات األمشوين  (7)بسبب نقل حركة الواو قلب هذه الواو ياء

 . ((8)يف هذا الباب ومل يشر اخلضري إليه من قريب أو من بعيد
وان كان : ) وقد نص على هذين الشرطني أبو حيان يف االرتشاف حيث قا  

وان كان ... امرؤ وابنم ، متبعا ماقبل األو  ولآلخر انصرف : الوزن غري الزم حنو 
، ويف  (3)(رد وقيل ، لغة من مل يشم ومسي به انصرف : االعتال  الزما حنو 

بة عليها تنتهي إىل القو  بلزومهما، الصبان اعرتاضات على هذين الشرطني وأجو 
 . ((4)أرى أنه الداعي لذكرها يف هذا املقام ألنه ال يرتتب على ذكرها أدىن فائدة 

                              
 
 
 

                                                 
 837،  4/832والنحو الوايف  7/64شرح املفصل  (7)
  3/867شرح االمشوين   (8)
  487،  7/482ارتشاف الضرب ( 3)
  3/867ان حاشية الصب ( (4)
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 .صرف ما ل ينصرف -46
 

 :عرض ابن مالك يف ألفيته ملنع املصروف ، وصرف املمنوع ، فقا  
 (7)ذو املنع ، واملصروف قد ال ينصرف        والضطرار أوتناسب صرف        

 جيوز يف الضرورة صرف ما ال ينصرف ،:وتوضيحا هلذا البيت قا  ابن عقيل 
   (8)تـََبصَّْر خليلي هل ترى من ظعائنٍ  :وذلك كقو  امرئ القيس

  أيضا صرفه للتناسب  –، وورد  (3)وهو كثري ،وأمجع عليه البصريون والكوفيون
السال وأغالال وسعريا س  كقوله تعاىل

 .ملناسبة ما بعده (7)فصرف سالسال،(4) 
 وأما ما منع املنصرف من الصرف للضرورة فلجازه قوم ،ومنعه آخرون ،وهم أكثر

 : ، واستشهدوا  ملنعه بقو  ذي اإلصبع العدواين  (6)البصريني 
   (1)و الطـ ــو  وذ و العـَـــْرضِ وممَـــــْن و لـِــــــد وا عامـِــــ                 ــــــٌر ذ   

 :وقد أورد اخلضري يف هذا املوطن تنبيها على أمرين 
 أن قوما أجازوا صرف العلم الذي جاء على صيغة منتهى اجلموع اختيارا ،: األو  

                                                 
  8/773شرح ابن عقيل  (7)
 :ومتامه  43البيت من الطويل وهو من ديوان امرئ القيس صـ (8)

 تبصر خليلي هل ترى من ظعائن                سوالك نقبا بني حزمي شعبعب 
  8/773وشرح ابن عقيل  4/362ينظر البني يف املقاصد النحوية 

  3/817وشرح االمشوين  7/37حو للرضى وشرح الكافية يف الن 374/ 3املقتضب  (3)
 من سورة اإلنسان  4من اآلية  (4)
قراءة سالسال بالتنوين هي قراءة نافع وعاصم يف رواية أيب بكر والكسائي وقرا ابن عامر  (7)

 (663السبعة البن جماهد )بغري تنوين ( سالسل)ومحزة 
  3/817رح االمشوين وش 8/882والتصريح  8/473ينظر هذا اخلالف يف اإلنصاف  (6)
  7/62وشرح املفصل  8/747واإلنصاف  42البيت من ديوان ذي اإلصبع العدواين صـ (1)
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 ((7)أجاز قوم صرف اجلمع املتناهي اختيارا : ) يقو  اخلضري  يف بداية تنبيهه

أجاز قوم صرف :" األمشوين يف هذا الباب  حيث قا   وهذا التنبيه أحد تنبيهات
 .(8)اجلمع الذي ال نظري له اختيارا 

: وأما اجلمع املتناهي ، فقا  األخفش : )وقد نص أبو حيان على ذلك ، فقا  
سالسال وأغالال بعض العرب تصرفه، وقد قرئ 

 (3)   وقواريرا قواريرا
 (4)  

وسببه  مجعهم له ):م  صرف هذا اجلمع ، فقا  وقد بني الصبان العلة من إجازهت 
 (7)(صواحبات ، فلشبه اآلحاد : حنو  مجع السالمة ،

وزعم آخرون :) وزعم يعضهم أن صرف ما ال ينصرف لغة،يقو  اخلضري : الثاين 
وكلهنا لغة الشعراء الضطرارهم :أن صرف ما ال ينصرف مطلقا لغة ، قا  األخفش 

     (6)(لسنتهم إليه يف الشعر فجرى على أ
وزعم قوم أن :) وهذا التنبيه أيضا أحد تنبيهات األمشوين يف هذا الباب ،فقد قا  

،ألهنم وكلن هذه لغة الشعراء:   األخفش قا. صرف ما ال ينصرف مطلقا لغة ،
 (1)(اضطروا يف الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك يف الكالم 

                                                 
 8/747حاشية اخلضري  -7
  817/ 3شرح االمشوين  -8
 من سورة اإلنسان وقد سبق نسبة هذه القراءة لقارئيها  4من اآلية  -3
يف رواية أيب بكر ونافع والكسائي  من سورة اإلنسان وهي قراءة عاصم 76،  77من اآلية  -4
 (663السبعة صـ)
  3/817حاشية الصبان  -7
  8/747حاشية اخلضري  -6
  3/817شرح االمشوين  -1
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باً قد أجاز ذلك مطلقا ، يقو  أبو وقد نص أبو حيان على اللغة ،وأشار إىل أن ثعل
 :حيان 

و جيوز يف الضرورة صرف ماال ينصرف ،وهو لغة عند قوم من النحاة ، وقد أجاز )
 (7)(ذلك يف الكالم أمحد بن حيىي 

، م بلن صرف ما ال ينصرف مطلقا لغةوبناء على هذا فإين أرى أنه البد من التسلي
سالسال وأغالال  عليه حتمل قراءة ألن من نقل حجة على من مل ينقل ، و  وذلك

  وسعريا  
    قواريرا قواريرا  إذ القو  به أوىل من القو  بالتناسب ؛ ملا يف ذلك من ،

يف البيت ( ضعائن ) تكلف ظاهر جيب تنزيه القرآن عنه ، وعليه يكون صرف 
 .  اختيارا ، وليس ضرورة ،واهلل أعلم 

 
 جزم الجواب بعد سقوط الفاء -47

 
كر النحويون يف باب إعراب الفعل أن الفعل املضارع ينصب بلن مضمرة وجوبا ذ 

ال  :بعد الفاء اجملاب هبا نفي حمض أو طلب حمض ،ومثا  النفي قوله تعاىل
يقضى عليهم فيموتوا  

 (8) 
، والعرض ،  وأما الطلب فيشمل األمر، والنهي ، والدعاء ، واالستفهام

 .والتحضيض ، والتمين
: ال تضرب زيدا فيضربك، ومثا  الدعاء: أتين فلكرمك، ومثا  النهي: ألمرومثا  ا

 : هل تكرم زيدا فيكرمك ، ومثا  العرض: رب انصرين فال أخذ ، ومثا  االستفهام
                                                 

  7/442ارتشاف الضرب  -7
 من سورة فاطر  36من اآلية  -8
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ال تلتينا فتحدثنا ،ومثا  لو : أال تنز  عندنا فتصيب خريا ،ومثا  التحضيض 

 . (7)ليت يل ماال فلتصدق :التمين
ن الفاء إذا سقطت يف جواب غري النفي من األشياء اليت سبق ذكرها وذكروا أيضا أ

زرين أزرك ، على أنه جمزوم بشرط :وقصد اجلزاء جاز لك أن َتزم اجلواب ، فتقو  
ما تلتينا : وال جيوز اجلزم يف النفي فال تقو  .  مقدر ، أو باجلملة اليت قبله 

 . فتحدثنا 
، (ال) خو  إن الشرطية على هي صحة دواشرتط اجلمهور جلواز اجلزم بعد الن

إال تدن من األسد تسلم ، وال جيوز : ال تدن من األسد تسلم ، لصحة : فتقو 
إن ال تدن من األسد : ال تدن من األسد يلكلك، لعدم صحة : اجلزم يف قولك 

على ( إن)ومل يشرتط الكسائي ذلك بناء على أنه اليشرتط عنده دخو  . يلكلك
 .  (8)إن تدن من األسد يلكلك: معىن  فجزمه على( ال)

 : وإىل ذلك أشار ابن مالك بقوله
    (3)دون ختالف يقـع" ال"قيل " إن"وشرط جزم بعد هني أن تضع                  

 : وشرحه ابن عقيل مبا ذكرناه آنفا ، وأورد اخلضري تنبيها يف هذا املوطن ، نصه 
( إن)واع الطلب غري النهي صحة وضع شرط اجلزم بعد األمر ، وغريه من أن"   

ال أحسن إليك  ، : الشرطية وحدها موضعه ، كلحسن إيل أحسن إليك ، خبالف 
أين بيتك ؟ : ن إليك ، وحنو إن حتسن إيل ال أحس: فال جيزم ، إذ ال يتناسب

                                                 
 77،  8/74واهلمع  837،  8/832والتصريح  81،  6/86ينظر شرح املفصل  -7
  8/74واهلمع  8/848والتصريح  74/ 1شرح املفصل ينظر  3/71الكتاب  -8
  382/ 8شرح ابن عقيل  -3
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أين بيتك؟ أضرب زيدا يف السوق ، وقس : خبالف .  إن ت عرفينه أزرك: أي  .أزرك
 ."الباقي 

ذا التنبيه أخذه اخلضري من األمشوين يف شرحه ، ومن الصبان يف حاشيته ، وه
، كما أن "إن تفعل "شرط اجلزم بعد األمر صحة وضع : ) حيث قا  األمشوين 

أحسن إيل ال : شرطه بعد النهي صحة وضع إال تفعل ، ، فيمتنع اجلزم يف حنو 
 (7)(، لكونه غري مناسبال أحسن إليك  أحسن إليك ، فإنه ال جيوز إن حتسن إيل

غري األمر من أنواع الطلب غري النهي كاألمر "بعد األمر: "قوله : ) وقا  الصبان 
إن ت عرفينه أزرك ، خبالف أين : أين بيتك أزرك ، أي : يف الشرط املذكور ، حنو 

إن تعرفينه  أضرب زيدا يف :بيتك أضرب زيدا يف السوق ، إذ ال معىن لقولك 
  (8)(باقي السوق ، وقس ال

أن العلة من  إتياهنم هبذا التنبيه هو دفع ما قاله  –عندي  –وأغلب الظن 
الكسائي من صحة اجلزم بعد األمر والنهي عند قيام القرينة على أن يضمر املثبت 

إن تكفر تدخل : ال تكفر تدخل النار ، أي : بعد املنفي ، والعكس ، فيجوز 
أسلم تدخل النار ، : اجلنة ، وجيوز أيضا  ال تكفر تدخل:النار ، كما ال جيوز 

وما ذهب إليه الكسائي خمالف ملذهب اجلمهور ، . إال تسلم تدخل النار : مبعىن 
  .(3)ألهنم يوجبون أن يكون املقدر مثل املظهر ، نفيا ، وإثباتا

وليس ما ذهب إليه الكسائي ببعيد ، لو " :و  الرضي معقبا على كالم الكسائييق
 .واهلل أعلم. قل فالرأي الراجح هو رأي اجلمهوروملّا مل يساعده ن (4)"ساعده نقل 

                                                 
  3/773شرح االمشوين  -7
 3/377حاشية الصبان  -8
  4/43شرح التسهيل البن مالك  -3
  861/ 8شرح الكافية يف النحو للرضى  -4
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 .اجتماع الشرط والقسم -72

 
أورد اخلضري تنبيها يف هذا الشلن يشري فيه إىل أنه إذا تلخر القسم مقرونا بالفاء 

كل واحد من   حيث إن وجب جعل اجلواب له، ومجلة القسم هي جواب الشرط 
 ،(7)إما جمزوم ،أو مقرون بالفاء: جوابا، وجواب الشرط الشرط والقسم يستدعي

: وجواب القسم إن كان مجلة فعلية مثبتة ، مصدرة مبضارع أكد بالالم والنون ، حنو
واهلل لقد قام : ، حنو ( قد)واهلل ألذاكرن درسي ، وإن صدرت مباض اقرتن بالالم و

ا ، أو بإن وحدها ، وحدهزيد ، وإن كان مجلة امسية فـ بإن والالم ،أو الالم 
 .واهلل إن زيدا لقائم ، واهلل لزيد قائم ، واهلل إن زيدا قائم :حنو

واهلل ما يقوم :، حنو ( إن)و أ( ال)أو ( ما)وإن كان مجلة فعلية منفية ، فينفى بـ 
 .وال يقوم زيد ، وإن يقوم زيد ، وكذلك االمسية   ،زيد

هما لداللة األو  عليه، ما مل فإذا اجتمع شرط وقسم ،  حذف جواب املتلخر من
 . يتقدم عليهما ذو خرب ، فإن تقدم عليهما ذو خرب رجح الشرط مطلقا 

إن قام زيد واهلل يقم عمرو ، فتحذف : " فتقو  فيما مل يتقدم عليهما ذو خرب 
واهلل إن يقم زيد ليقومن :" لداللة جواب الشرط عليه، وتقو  .جواب القسم 

وتقو  فيما تقدم . لداللة جواب القسم عليه  فتحذف جواب الشرط" عمرو
 .(8)"إن قام أكرمه  زيد واهلل"و" زيد إن قام واهلل أكرمه" عليهما ذو خرب 

 
                                                 

  8/347وشرح ابن عقيل  3/63ينظر الكتاب  (7)
وشرح  374، 8/347وشرح ابن عقيل  8/868لرضى ينظر شرح الكافية يف النحو ل (8)

  4/81االمشوين 



234                                        محمد يوسف الحريري. د – تنبيهات الخضري على ابن عقيل

 

Al-Khudari Remarks Upon Ibn Aqeel.  Dr. Muhammad Al-Hariri 

 : وإىل ما سبق يشري ابن مالك بقوله 
                                 واحذف لدى اجتماع شرط وقسم               جواب ما أخرت فهو ملتزم                                             
 (7)فالشرط رجح مطلقا بال حذر              وإن تواليا وقبـــل ذو خــــبـــر           

وشرحه ابن عقيل مبا سبق ، وما أورد عليه اخلضري من التنبيه السابق ،        
اء، الذي خالف فيه ابن السراح الذي جوز جعل القسم جواب الشرط ،ولو بال ف

إذا تلخر القسم مقرونا بالفاء وجب جعل اجلواب له،ومجلة القسم : ) حيث يقو 
 .(إن قام زيد فواهلل أل ضربنه) جواب الشرط ،كـ

على ( فاء)جعل القسم املتلخر جواب الشرط ،ولو بال  (8)وأجاز ابن السراج 
                                      .                     (3)(تقديرها ،وهو ضعيف،ألن حذفها خاص بالضرورة 

وهذا التنبيه أحد التنبيهات األمشوين يف هذا الباب ، وقد أشار اخلضري إىل      
إذا تلخر القسم وقرن :)، يقو  األمشوين (أمشوين)ذلك، حيث ذيل تنبيهه بكلمة 

 بالفاء وجب جعل اجلواب له ، واجلملة القسمية حينئذ هي اجلواب ، وأجاز ابن
إن :السراج أن تنوى فيعطى القسم املتلخر مع نيتها ما أعطيه مع اللفظ هبا ،فلجاز 

فبعلم اهلل ،ومل يذكر شاهدا ،وينبغي أال جيوز : تقم بعلم اهلل ألزورنك، على تقدير
              (4)(ذلك ؛ألن حذف فاء جواب الشرط ال جيوز عند اجلمهور إال يف الضرورة 

ين واخلضري من أن حذف الفاء للضرورة هو مذهب وما ذهب إليه األمشو 
 . (7)اجلمهور

                                                 
  374،  8/347شرح ابن عقيل  -7
  8/772األصو  يف النحو  -8
 8/868حاشية اخلضري  -3
  4/34شرح االمشوين  -4
  8/874والتصريح  3/64الكتاب  -7
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 :ومما حذفت فيه الفاء للضرورة قو  حسان 

  (7)من يفعل احلسنات اهلل يشكرها                  والشر بالشر عند اهلل مثالن  
إن تقم بعلم اهلل : "حنو وأما ما ذهب إليه ابن السراج من إجازة أن يكون 

نية الفاء ، أي فبعلم اهلل ألزورنك ، فهو تابع فيه لألخفش ،فقد على " ألزورنك
إن ترك خريا الوصية للوالدين  : خرج فيه األخفش قوله تعاىل 

على حذف (8) 
إن  –واهلل أعلم  –على االستئناف ، كلنه قا  (الوصية)فـ : ) الفاء ، حيث قا  
 . (3)(ترك خريا فالوصية 

 وسللته :) اء ال حتذف إال يف الضرورة ،يقو  سيبويه وقد ر د على األخفش بلن الف
ال يكون هذا إال أن يضطر : إن تلتين أنا كرمي ، فقا  : عن قوله –يعين اخلليل  –

ال يكونان إال ( إذا)يكون كالما مبتدأ ، والفاء و"أنا كرمي "  شاعر ، من قبل
الفاء ، وقد قاله  معلقتني مبا قبلهما ، فكرهوا أن يكون هذا جوابا حيث مل يشبه

 :قا  حسان بن ثابت  الشاعر مضطرا ، يشبه مبا يتكلم به من الفعل ،
  (4)َمْن يْفَعِل احَلَسناِت اهلل  يشك ر ها                  والشرُّ بالشرِّ عنَد اهلِل ِمْثالنِ 

 
بل إنه روي عن املربد أنه ال جييز حذف الفاء مطلقا ، ال يف ضرورة وال يف 

 :، ويروي البيت السابق (77)غريها

                                                 

 4/84 واالمشوين 8/827واخلصائص  3/67البيت من البسيط وهو من شواهد الكتاب  (2) 
 من سورة البقرة  724من االية  (7)
  7/374معاين القران لالخفش  (74)
  67،  3/64الكتاب  (7)
  721/ 7مغين اللبيب  (8)
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  (6)َمْن يْفعِل اخلرَي فالرمحن  يشك ر ه                   والشرُّ بالشرِّ عنَد اهلِل ِمْثالنِ     
 . (4)ورد الناس عليه بلن هذه ليست حجة على رواية سيبويه

وبناء على هذا فإن ما ذهب إليه ابن السراج من تقدير الفاء  يف املثا  السابق 
كما قا  األمشوين واخلضري ، ومن مث فال ينبغي أن يعو  عليه ،  ضعيفوحنوه 

ويكتفى بإجازة اجلواب للقسم املتلخر عند وجود الفاء فيه ، فإذا مل توجد فيه الفاء 
 . فاجلواب للمتقدم منهما 

 
 (استفعال ) و ( أفعال ) تصحيح 

 
مما أعلت عينه ( ا  استفع) أو ( إفعا  ) يرى الصرفيون أنه إذا كان املصدر على 

محل على فعله يف اإلعال  ، فتنقل حركة عينه إىل فائه  ، مث تقلب ألفا لتجانس 
الفتحة ، فيلتقي ألفان ، فتحذف إحدامها اللتقاء الساكنني ، مث تعوض عنهما تاء 

 " إقامة : "التلنيث ، وذلك حنو 
واو إىل القاف ، مث إقوام ، واستقوام ، فنقلت فتحة ال: ، وأصلهما " استقامة " و

األوىل بد  : قلبت الواو ألفا لتحركها يف األصل ، وانفتاح ما قبلها ، فالتقى ألفان 
 . فوجب حذف إحدامها ( استفعا  ) و ( إفعا )العني ، والثانية بد  ألف 

 

                                                 

 8/18ذه الرواية نسبها ابن هشام يف مغين اللبيب للمربد لكن الرواية اليت يف املقتضب ه -7
هذا البيت على تقدير الفاء  وهو مع سيبويه يف أن 3/67هي نفس الرواية اليت يف الكتاب 

فال اختالف بني النحويني يف انه على إرادة الفاء الن )واليصلح فيه غري ذلك ، يقو  املربد 
  8/13( التقدمي فيه ال يصلح 

 477/ 7الدر املصون  (4)
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واختلف النحويون يف أيتهما احملذوفة ، فذهب اخلليل وسيبويه إىل أن احملذوفة ألف 

، ألهنا الزائدة ، ولقرهبا من الطرف ، وألن االستثقا  هبا ( استفعا   )و ( إفعا )
 : وقد اختار ابن مالك ذلك ، وإليه أشار بقوله .  حصل 

 ومفعــــل صــحـح كاملــفـــعـــا              وألف اإلفعـــا  واســــتفعا           
  (7)وحذفها بالنقل رمبا عرض أز  لذا اإلعال  ، والتا الزم عوض                    

، هذا وقد ورد  (8)وذهب األخفش والفراء إىل أن احملذوفة بد  عني الكلمة
قد ورد تصحيح :) فنبه اخلضري إىل ذلك قائال ( استفعا  ) و  (إفعا )تصحيح  

أغو  ،إغواال ، أغيمت : ، وفروعهما يف ألفاظ منها ( استفعا  ) و ( إفعا )
شرب : تحوذ ، استحواذا ، واستغيل الصيب استغياال ، أيالسماء إغياما ، واس

، ضعه املرأة وهي تؤتى أو وهي حاملوهو اللنب الذي تر  –بفتح املعجمة  -الغيل ،
  (3)(وهذا شاذ عند النحاة ، وقيل لغة فصيحة يقاس عليها 

فاجلمهور : من قضايا اخلالف النحوي ( استفعا  ) و ( إفعا )وقضية تصحيح 
 .يه بالشاذ الذي حيفظ وال يقاس عليه حيكمون عل

وذهب أبو زيد إىل أن ذلك لغة قوم يقاس عليها ، وحكى اجلوهري عنه أنه حكي 
: تصحيحا يف الباب كله وقا  اجلوهري أيضا ( أفعل ) عن العرب تصحيح 

 .  (4)تصحيح هذه األشياء لغة صحيحة فصيحة

                                                 
  781/ 8شرح ابن عقيل  (7)
  3/777وشرح شافية ابن احلاجب  374/ 4الكتاب  (8)
  8/847حاشية اخلضري  (3)
  383/ 4وشرح االمشوين  7/777ارتشاف الضرب  (4)
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التصحيح مطرد فيما أمهل ثالثيه ، أن : وقا  ابن مالك يف التسهيل قوال ثالثا وهو  
استنوق اجلمل استنواقا ، واستتيست الشاة استتياسا ، أي صار : وأراد بذلك حنو 

 .  (7)استقام: اجلمل ناقة ، وصارت الشاة تيسا ، ال فيما له ثالثية ، حنو 
والرأي الذي تركن النفس ما ذهب إليه اجلوهري من أن تصحيح هذه        

نصرها ، وحنن نعلم أن القرآن  لك ألن القرآنحيحة فصيحة ، وذاألشياء لغة ص
 .جاء بلغة العرب كثرت أم قلت ، ويعد هذا من باب اإلعجاز للقرآن الكرمي 

 
 الخاتمة                                              

  
احلمد هلل الذي جعل من العسر يسرا ، وجعل مع الضيق فرجا وخمرجا ، والصالة 

 وبـــــعـــــــــــد،،. لسالم على املبعوث رمحة للعاملني وا
من دراسة التنبيهات النحوية اليت  –بفضل اهلل وعونه وتوفيقه  -فقد انتهيت 

أوردها اخلضري يف حاشيته ، وقد الحظت من خال  هذه الدراسة أن أغلب هذه 
الك ، نقلها التنبيهات ملخوذة من تنبيهات األمشوين يف شرحه على ألفية ابن م

 -نا أخرى بتغيري يف اجلمل والرتاكيب ، وكانابنصها ، وأحي -أحيانا-اخلضري 
 . يف هناية التنبيه (أمشوين : )ما يشري إىل هذا النقل بكلمة  –قليال 

بعض التنبيهات األخرى ملخوذة من ابن مالك يف شرح  كما الحظت أيضا أن
 . التسهيل ، ومن الصبان يف حاشيته 

قد كان هلذه الدراسة الفضل يف رد هذه التنبيهات إىل مصادرها األصيلة ، و       
 يقه من ومعاجلتها معاجلة علمية جادة ، وذلك بنسبة الرأي إىل صاحبه ، وتوث

 
                                                 

  8/378التسهيل البن مالك  (7)
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جحا يف النهاية ما يستحق اجلمهور منه ، مر  مصدره األصلي ،وبيان موقف

 . ، مؤيدا ذلك بالدليل ما أمكن الرتجيح
 أن يكتب لصاحب هذه الدراسة األجر والتوفيق والسداد ، إنه مسيع وإين أسل  اهلل

 . جميب 
 المراجع                                             

طارق / حتقيق الدكتور _ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة للزبيدي  . 7
 .م7721/هـ7441بريوت –مكتبة النهضة العربية –عامل الكتب –جنايب 

مصطفى امحد / حتقيق الدكتور. ارتشاف الضرب من لسان العرب أليب حيان النحوي  . 8
 .م7724/ هـ 7444.النماس 

االستغناء يف االستثناء لشهاب الدين أمحد بن إدريس ، عبد الرمحن القرايف ، حتقيق  . 3
لبنان طبعة أوىل –دار الكتب العلمية بريوت  –حممد عبد القادر عطا 

 .م7726/هـ7446
مطبوعات جممع اللغة . حتقيق عبد املعني امللوحي . زهية يف علم احلروف للهروىاأل . 4

 .م7717/ هـ 7377.العربية بدمشق
 هـ7347دار الكتب املصرية . أساس البالغة للزخمشري  . 7
/ هـ 7444الطبعة الثالثة  –دار احلديث . األشباه والنظائر النحوية للسيوطي  . 6

 .م7724
عبد العا  سامل / تلليف الدكتور –سات القرآنية والنحوية يف ضوء الدرا( إذ) أسلوب  . 1

 .م7722/هـ 7442ط أوىل  –مؤسسة الرسالة  –مكرم 
. وزارة األوقاف العراقية . زهري غازي زاهد / حتقيق الدكتور . إعراب القران للنحاس  . 2

 .م7711/ هـ 7371بغداد 
 .م7774/هـ 7313القاهرة  –الطبعة الثانية  –األعالم خلري الدين الزر كلي  . 7
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 اجلواد

 .م 7772دار الفكر العريب  بريوت ، ط   ،  م7726/ هـ  7446
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